
 

 

 

 

 

 االنضباط قسم 

  الموسم الرياضي 2019/2018 

 المحضر رقم:01

  الجلسة المنعقدة بتاريخ:2018/09/17   

      

 

 دراسة القضايا

 مقابالت كأس الجمهورية فئة األكابر

 القضية رقم 01 مقابلة ) مولودية شباب بامنديل / مستقبل بلدة عمر فئة األكابر ليوم 2018/09/14 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي       رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
5781810  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي           بامنديل شباب مولودية  نقايس عبد العزيز       -   

5831810        بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي بامنديل شباب مولودية  معمري خير الدين      -   

7941810        بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي تقرتي جمال الدين      - مستقبل بلدة عمر   
0674181        بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي بالحبيب محمد النجمي  - مستقبل بلدة عمر   

 

 القضية رقم 02 مقابلة ) إتحاد حاسي الدالعة / نصر حاسي الدالعة فئة األكابر ليوم 2018/09/14 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب         النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
0681810 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي           حاسي الدالعةإتحاد   بن خليفة محمد          -   

0701810       بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي حاسي الدالعةإتحاد   قطاف عبد القادر       -   

3341810       بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي لوعيل سفيان            - نصر حاسي الدالعة   
1710181       بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي زادم صالح الدين       - نصر حاسي الدالعة   

5921810 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي                   هية صهيبابن م - نصر حاسي الدالعة 
3741810       بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي جعيدل الحاج محمد     - نصر حاسي الدالعة   

 

 القضية رقم 03 مقابلة ) أهلي القرارة / رائد حاسي القارة فئة األكابر ليوم 2018/09/14 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب         النادي           رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة               
0141810  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير         بن قطة محمد - أهلي القرارة     
0321810 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير         كريبع أحمد  - أهلي القرارة     

0401810   لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير         سعيدات سعد - رائد حاسي القارة   
0046181  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير         شريف الحاج - رائد حاسي القارة   



 

 القضية رقم 04 مقابلة ) ترجي مرماد / شبيبة زلفانة فئة األكابر ليوم 2018/09/14 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة               
1126181  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي           جعني محمد مهدي -       ترجي مرماد   

1053181        بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي زيان قويدر   - ترجي مرماد   
1811203        بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي خليف شوقي - شبيبة زلفانة   

 العب معاقب بالطرود:

 إسم الالعب        النادي       رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1811194  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين ش حمزة دشا - شبيبة زلفانة   

                   من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة ( 104)  طبقا لنص المادة نافدة لمقابلة واحدةاإلقصاء يعاقب ب

 

 القضية رقم 05 مقابلة ) إتحاد الزاوية العابدية / أمل سيدي مهدي فئة األكابر ليوم 2018/09/14 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب         النادي       رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1811457  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي   عليات جعفر  - أمل سيدي مهدي   

1475181  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        جديعي محمد فؤاد       - أمل سيدي مهدي   
 العب معاقب  بالطرود:

 إسم الالعب         النادي       رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1811244    بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين بن نونة رابح  - إتحاد الزاوية العابدية      

          من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة ( 104)  اإلقصاء لمقابلة واحدة طبقا لنص المادةيعاقب ب

 

 القضية رقم 06 مقابلة ) مشعل أولمبي الشعانبة / نادي المقارين فئة األكابر ليوم 2018/09/14 (:

  اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي       رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1810057  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي           بن حود هود             - مشعل أولمبي الشعانبة   

1810058        بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي بن حود عبد الوهاب    - مشعل أولمبي الشعانبة   
1810056  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير          ثليب نور الدين          - مشعل أولمبي الشعانبة   

8100601  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    نصيري عبد الحميد     - مشعل أولمبي الشعانبة   

17/09/2018تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  2.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب   

(                                                          من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 210) طبقا لنص المادة   

1840437  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير          يعقوب سيف اإلسالم    - نادي المقارين   

 

 القضية رقم 07 مقابلة ) مستقبل سيدي عمران / إتحاد النزلة فئة األكابر ليوم 2018/09/14 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي       رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1811216  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         مستقبل سيدي عمران    طبة ياسين       -   
1811219  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        مستقبل سيدي عمران    عبابسة زوبير               -   

1811176  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        صالحي رشدي    - إتحاد النزلة   



 القضية رقم 08 مقابلة ) رائد شباب المنيعة / هالل بلدية غرداية فئة األكابر ليوم 2018/09/14 (:

  اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي       رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1810079  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي           شباب المنيعةرائد   بوبكر إسماعيل             -   

زهواني إلياس    - رائد شباب المنيعة 1840083       بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي  

1810903  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير          رمزي عمر    - هالل بلدية غرداية   

1810918  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير          بوعالم خالد    - هالل بلدية غرداية   
 

 القضية رقم 09 مقابلة ) مولودية المقارين / نادي بوغفالة فئة األكابر ليوم 2018/09/14 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي       رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1811402  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي           المقارينمولودية   محلي معتز باهلل         -   

4621810       بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي رحماني أسامة          - نادي بوغفالة   
 

 القضية رقم 10 مقابلة ) الشباب الرياضي ورقلة / مولودية شباب سعيد عتبة  فئة األكابر ليوم 2018/09/15 (:

 العب معاقب  بالطرود:

 إسم الالعب         النادي       رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1811509    بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين معمري أيمن  - مولودية شباب سعيد عتبة     

          من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة ( 104)  اإلقصاء لمقابلة واحدة طبقا لنص المادةيعاقب ب
 

 القضية رقم 11 مقابلة ) شباب جامعة / أمال غمرة فئة األكابر ليوم 2018/09/15 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بوزيد أيمن              - شباب جامعة 1810978 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي  

1810090  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي مصباحي يوسف        - أمال غمرة   
 

 القضية رقم 12 مقابلة ) إتحاد بريان / أمل سريع الشعانبة فئة األكابر ليوم 2018/09/15 (:

 اإلنذارات:

1811397           لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير         إتحاد بريان         لطرش قويدر      -   
 

 القضية رقم 13 مقابلة ) مولودية سيدي سليمان / أمل ورقلة فئة األكابر ليوم 2018/09/15 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي       رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1811157  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        مولودية سيدي سليمان   قرير بوعالم      -   

 

 القضية رقم 14 مقابلة ) إتحاد حاسي الرمل / مولودية البيضاء فئة األكابر ليوم 2018/09/15 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بويحياوي عبد الحكيم   - إتحاد حاسي الرمل 1810239 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي  
1810322  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي شنة             كالعجال  - مولودية البيضاء   

1810321  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي أمين           بن دويفع - مولودية البيضاء   
 



 القضية رقم 15 مقابلة ) وفاق مقر / وفاق ورقلة فئة األكابر ليوم 2018/09/15 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي       رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1810402  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي           بن داللي خليفة          -  وفاق مقر   

8114511        بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي فاق ورقلةو  بوغابة محمد رمزي    -   
 

 القضية رقم 16 مقابلة ) إتحاد النخلة / أولمبي الوادي فئة األكابر ليوم 2018/09/15 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب         النادي       رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1811365  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير         قراح جابر    - إتحاد النخلة       

 

 القضية رقم 17 مقابلة ) إتحاد عين البيضاء / مولودية سكرة فئة األكابر ليوم 2018/09/15 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب         النادي       رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
7501810  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي            روابح زكرياء         - مولودية سكرة     

 

 القضية رقم 18  مقابلة ) إتحاد العسافية / إتحاد الخنق فئة األكابر ليوم 2018/09/15 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب         النادي           رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
5691810 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي           مليك أبوبكر   -    إتحاد العسافية   

9521810       بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         بدوي الطاهر     -    إتحاد العسافية 

8271810       بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي      جعيدل صالح الدين - إتحاد الخنق      
8431810       بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي   لة يوسفنقش - إتحاد الخنق      

 

 المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات:

.14/09/2018ليوم  إتحاد بلدية ورقلة / أولمبي بوعامر -  

.14/09/2018حي المنظر الجميل / شباب القواطين ليوم  -  

.14/09/2018مستقبل شباب الماضي / وداد مدينة زلفانة ليوم  -  

.14/09/2018جوهرة قصر الحيران / وفاق عين ماضي ليوم  -  

.14/09/2018النجم الرياضي باب الوادي / اإلتحاد الرياضي الحمادين  -  

 

 
 

 المسير اإلداري لقسم اإلنضباط                           

                                   دريس الهواري     

 

 

 


