
 

  2019-2020 الموسم الریاضي                إیلیزي -الرابطة الوالئیة لكرة القدم 

 لجنــــة اإلنضبــاط 

  08: المحضر رقم                                     82/01/2020: الجلسة یوم

ملیك علي : رئیس اللجنة       

 دراسة القضایا

 رقم القضیة المقابلة التاریخ الملعب القسم
1962إیلیزي الشرفي مارس   أمناس إنوفاق  - سیدي بوصالح 2020/01/25 19   
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  الخشناللعب إنذار بسبب سیدي بوصالح نادي  1910414 عبد هللابن شھرة ریاض . 

 السلبياللعب إنذار بسبب  أمناس إنوفاق نادي  1910486 بوعیشة ھشام . 

1962إیلیزي الشرفي مارس   التحدي -  اراتط 2020/01/25 19   
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 اللعب السلبيبسبب نذار إ التحدي نادي 1910269 بن عبد الحاكم لقمان . 

 اللعب السلبيبسبب نذار إ اراتط نادي 1910444 بدرینة النوي . 

 بسبب تلقیھ بطاقتین صفراوین   بسبب طرد اراتط نادي 1910440 بوخالفة رضوان

 .نافذة  01)( مقابلةاللعب السلبي 

1962 إیلیزي الشرفي مارس   الدبدابوفاق  - قنتورینتی 2020/01/25 19   
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  نظرا لورقة المقابلة 

  نظرا لتقریر الحكم 

 بسبب إعتداء على الحكم  ثانيمن الشوط ال  35لمقابلة في الدقیقة ل النھائي نظرا لتوقف

 . العبي نادي وفاق الدبداب  من طرف الرئیسي

  

  : لھذا تقرر اللجنة مایلي 

  



  

 (01)سنة بإقصاء  الدبدابوفاق نادي  1810314 عبد الرؤوفرعمغدیرالالعب  معاقبة 

 2019/01/28إبتداءا من  دج تسدد خالل شھر 10.000.00و غرامة مالیة ب  نافذ

  .من قانون كرة القدم ھواة  114طبقا للمادة 

  نافذ (01)سنة بإقصاء  الدبدابوفاق نادي  1810328 بن حنیش بشیرمعاقبة الالعب 

 2019/01/28إبتداءا من  تسدد خالل شھردج  10.000.00و غرامة مالیة ب  

  .من قانون كرة القدم ھواة  114طبقا للمادة 

  ة بسبب نافذمقابالت  (08)إقصاء  الدبدابوفاق نادي  1810513 سعیدات سمیر

    خالل دج تسدد 5.000.00و غرامة مالیة ب  محاولة االعتداء على رسمي المقابلة

  .من قانون كرة القدم ھواة  120طبقا للمادة  2019/01/28إبتداءا من  شھر

  ة بسبب نافذمقابالت  (08)إقصاء  الدبدابوفاق نادي  1810656 حسینالبن ارزاق

    خالل دج تسدد 5.000.00و غرامة مالیة ب  محاولة االعتداء على رسمي المقابلة

  .من قانون كرة القدم ھواة  120طبقا للمادة  2019/01/28إبتداءا من  شھر

  ة بسبب محاولة نافذمقابالت  (08)إقصاء  الدبدابوفاق نادي  1810331أغریب لزھر

    خالل دج تسدد 5.000.00و غرامة مالیة ب  االعتداء على رسمي المقابلة

  .من قانون كرة القدم ھواة  120طبقا للمادة  2019/01/28إبتداءا من  شھر

    لنادي وفاق الدبدابخسارة المقابلة تحت طائلة العقوبة . 

 إبتداءا من  تسدد خالل شھروفاق الدبداب دج على نادي  15.000.00رامة مالیة غ

2019/01/28 . 

  02الفقرة   47طبقا للمادة  أھداف )03(مسجال ثالثة  تیقنتورینلنادي   )03(منح نقاط 

 .من قانون كرة القدم للھواة

تغالیفت -  تیسراس 2020/01/24 الملعب البلدي جانت الشرفي   
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 الخشناللعب بسبب نذار إ تغالیفت نادي 1910016  الیاس محمد أیمن . 

 السلبياللعب بسبب نذار إ تغالیفت نادي 1940005  عوامري أحمد حسن . 

 الخشناللعب بسبب نذار إ تغالیفت نادي 1910005  إبا أحمد . 

  

 


