
 الرابطة الجهوٌة لكرة القدم ورقلة

 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم
L.R.F.O      

 

  2018/2019الموسم الرٌاضً 

10:المحضر رقم  

     22/11/2018:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
  

 
 

       دراسة القضاٌا        

( أ )مقابالت بطولة القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج        

 

  (:17/11/2018وفاق مقر فئة األكابر لٌوم / نجوم إلٌزي ) مقابلة 262القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1810345 مدانً طارق            -  وفاق مقر   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811696  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن قورٌن ٌاسٌن            -  نجوم إلٌزي   

         .         ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 103)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة

1810349  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن بارة شمس الدٌن        -  وفاق مقر   

         .         ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 103)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة
 

  (:17/11/2018شباب سٌدي بوعزٌز فئة األكابر لٌوم / أمل سٌدي مهدي ) مقابلة 263القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811476  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بن شرٌف عبد الجبار  -  أمل سٌدي مهدي   

 

  (:17/11/2018إتحاد ورقلة فئة األكابر لٌوم / إتحاد الخنق  ) مقابلة 264القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810733  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       شبٌرة صدام حسٌن     -  إتحاد الخنق   

كرابً الحاج أحمد      -  إتحاد ورقلة 1811158 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           
 

 

 



  (:17/11/2018وفاق عٌن ماضً فئة األكابر لٌوم / إتحاد الزاوٌة العابدٌة  ) مقابلة 265القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
علٌات عبد الحكٌم        -  إتحاد الزاوٌة العابدٌة 1811259 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

بوغابة نسٌم             -  إتحاد الزاوٌة العابدٌة 1811706 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           
 

  (:17/11/2018نادي المقارٌن فئة األكابر لٌوم / إتحاد النخلة  ) مقابلة 266القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة و تقرٌر حكم اللقاء-   

( .نادي المقارٌن )  نادي بعد اإلطالع على تقرٌر-   

(.نادي المقارٌن  )بعد اإلستماع لرئٌس فرٌق -   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1811609 بوصبٌع عبد الستار    -  إتحاد النخلة   

بلقاسم إلٌاس            -  نادي المقارٌن 1810620 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

22/11/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

1810974  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       كروش فاروق          -  نادي المقارٌن   

:العب أشٌر علٌه بعد نهاٌة المقابلةل  

  قام هذا الالعب بمحاولة اإلعتداء– 1811930 صاحب الرخصة رقم  (نادي المقارٌن  )مسعود هشام العب نادي - 

:   على الحكم الرئٌس بعد نهاٌة المقابلة وعلٌه ٌعاقب بـ   

 طبقا لنص 22/11/2018دج تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  5.000غرامة مالٌة قدرها +  مقابالت إقصاء نافذ 08       - 

 (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 120)          المادة 

:عقوبة على النادي  

حسب تصرٌحات حكم اللقاء فقد قام عدد من مناصري فرٌق نادي المقارٌن برمً الحجارة داخل إرضٌة الملعب دون-   

: الفقرة ألف و بالتالً العقوبة كاألت49ً  إحداث أٌة أضرار تذكر و علٌه ٌطبق على النادي نص المادة   

 22/11/2018فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (نادي المقارٌن ) غرامة نافدة ٌدفعها نادي  ( دج 10.000 ) عشرة أالف -

 (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 120) طبقا لنص المادة   
 

  (:20/11/2018 فئة األكابر لٌوم  نجوم إلٌزي/ أمل سٌدي مهدي )  مقابلة 267القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1811454 رزوق حسٌن           -  أمل سٌدي مهدي   

1811844  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       عثمانً عبد النور      -  نجوم إلٌزي   
 

           ( ب )مقابالت القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج 
 

  (:16/11/2018هالل غرداٌة فئة األكابر لٌوم / شباب قصر ورقلة  ) مقابلة 268القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
ٌحٌاوي سلٌمان          -  هالل غرداٌة 1811012 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         



  (:16/11/2018أولمبً بوعامر فئة األكابر لٌوم / مستقبل الحمادٌن  ) مقابلة 269القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
قاسمً إبراهٌم الخلٌل    -  مستقبل الحمادٌن 1810129 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1810127  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       خالٌفة السعٌد           -  مستقبل الحمادٌن   
عزي طارق              -  أولمبً بوعامر 1810205 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1810240  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       حمداوي عبد الكرٌم    -  أولمبً بوعامر   
 

  (:16/11/2018نجم باب الوادي فئة األكابر لٌوم / إتحاد عٌن البٌضاء  ) مقابلة 270القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811612  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       رقٌق أسامة             -  إتحاد عٌن البٌضاء   

1810315  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بن عمارة محمد الصالح -  نجم باب الوادي   
 

  (:16/11/2018شباب قصر الحٌران فئة األكابر لٌوم / إتحاد النزلة تقرت  ) مقابلة 271القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810184  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بوجرادة عبد الباسط    -  إتحاد النزلة تقرت   

1810473  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       عطٌة سالم              -  شباب قصر الحٌران   
1810570  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       لحرش عبد المجٌد      -  شباب قصر الحٌران   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810277  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن مهٌرٌة زوبٌر           -  إتحاد النزلة تقرت   

         .         ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 103)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة

1810832   ٌعـاقب    –بطاقة حـمراء بسبب شتم الحكم  قفاف عبد النور         -  شباب قصر الحٌران   

22/11/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000غرامة قدرها +  مقابالت نافدة (04)باإلقصاء ألربعة   

  (.                                          من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة112) طبقا لنص المادة 
 

  (:16/11/2018إتحاد حاسً الرمل فئة األكابر لٌوم / أمل سرٌع متلٌلً  ) مقابلة 272القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810681  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بجاج بدر الدٌن         -  أمل سرٌع متلٌلً   

1811060  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بن شاعة فؤاد           -  أمل سرٌع متلٌلً   
 

  (:16/11/2018شباب سٌدي عمران فئة األكابر لٌوم / ترجً تقدٌدٌن  ) مقابلة 273القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810432  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بولٌفة محمد             -  ترجً تقدٌدٌن   
إ       .بن دروٌش سٌف-  شباب سٌدي عمران 1811343 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

عثمانً سامً            -  شباب سٌدي عمران 1811220 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 



  (:20/11/2018إتحاد النزلة تقرت فئة األكابر لٌوم / أولمبً بوعامر  ) مقابلة 274القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خدٌم أسامة               -  أولمبً بوعامر 1811606 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1810102  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        قداش نسٌم              -  أولمبً بوعامر   
ناٌلً صهٌب             -  إتحاد النزلة تقرت 1810108 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1811580  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن تٌشة معتز باهلل      -  إتحاد النزلة تقرت   
 

 ( أ )القسم الجهوي الثانً فئة األكابر الفوج 
 

  (:16/11/2018إتحاد الحمادٌن فئة األكابر لٌوم / أولمبً الوادي  ) مقابلة 275القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810997  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       عموشً ٌوسف         -  أولمبً الوادي   
1810065  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       صحراوي عبد القادر   -  إتحاد الحمادٌن   

 

  (:16/11/2018مولودٌة سٌدي سلٌمان فئة األكابر لٌوم / رائد حاسً القارة  ) مقابلة 276القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810013  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       حمادو سعٌد             -  رائد حاسً القارة   
1811156  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بلمهدي علً            -  مولودٌة سٌدي سلٌمان   

 

  (:16/11/2018شبٌبة زلفانة فئة األكابر لٌوم / نادي بوغفالة  ) مقابلة 277القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
أونٌسٌة أسامة            -  نادي بوغفالة 1810384 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
طرابلسً أحمد رمزي   -  نادي بوغفالة 1810463 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

كروش أنور              -  نادي بوغفالة 1811340 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
طبشً طارق             -  نادي بوغفالة 1810721 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بجاج الطٌب             -  شبٌبة زلفانة 1811208 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

22/11/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

غبشً صدام حسٌن      -  شبٌبة زلفان 1811197 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:17/11/2018شباب حاسً مسعود فئة األكابر لٌوم / إتحاد أنقوسة  ) مقابلة 278القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
شٌب نسٌم                -  إتحاد أنقوسة 1811440 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

عٌاد معاد                -  شباب حاسً مسعود 1811790 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
زموري بلخٌر           -  شباب حاسً مسعود 1811675 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

 



  (:17/11/2018شباب تبسبست فئة األكابر لٌوم / مولودٌة سكرة  ) مقابلة 279القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
ماضوي مصطفى        -  مولودٌة سكرة 1810759 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بن علً عبد الهادي      -  مولودٌة سكرة 1810756 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
صدقً محمد صابر      -  مولودٌة سكرة 1810754 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

زنو محمد حسٌن         -  شباب تبسبست 1811816 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بلهونً محمد لمٌن       -  شباب تبسبست 1811818 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
شافو إبراهٌم             -  شباب تبسبست 1812225 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:17/11/2018شباب الحدب فئة األكابر لٌوم / إتحاد النزلة الوادي  ) مقابلة 280القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
شعبانً زاٌد              -  إتحاد النزلة الوادي 1811718 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
لعمامرة هشام            -  إتحاد النزلة الوادي 1811729 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

زكور عبد الحق         -  شباب الحدب 1811859 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بلخٌرة محمد غزال      -  شباب الحدب 1811883 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1841546  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن حمٌم ٌحً               -  شباب الحدب   

         .         ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 103)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة

 

  (:20/11/2018 فئة األكابر لٌوم  ترجً تقدٌدٌن/ شبٌبة زلفانة )  مقابلة 281القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1811207 موالي إبراهٌم سلٌمان -  شبٌبة زلفانة   

1810148  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       نوي عبد المنعم         -  ترجً تقدٌدٌن   
 

 ( ب )القسم الجهوي الثانً فئة األكابر الفوج 

 

  (:16/11/2018شباب جامعة فئة األكابر لٌوم / مولودٌة المقارٌن  ) مقابلة 282القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811356  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       تالة عماد الدٌن          -  مولودٌة المقارٌن   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810680  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن دغٌش أحمد رامً      -  شباب جامعة   

         .         ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 103)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة

 

 



  (:16/11/2018مستقبل بلدة عمر فئة األكابر لٌوم / وفاق المغٌر  ) مقابلة 283القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811015  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       قرزة عبد الحفٌظ       -  وفاق المغٌر   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810896  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  بوهرٌرة ضٌاء الدٌن   -  مستقبل بلدة عمر   

غرامة  + 22/11/2018مقابالت نافدة إبتداء من تارٌخ ( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة - خصم دون إحداث ضرر جسدي   

  من القانون المنظم113)  طبقا لنص المادة 22/11/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 3.000                 مالٌة قدرها

.(                لبطولة كرة القدم هواة   

 

  (:16/11/2018إتحاد عجاجة فئة األكابر لٌوم / مولودٌة حاسً مسعود  ) مقابلة 284القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
زواوي ٌوسف           -  إتحاد عجاجة 1811540 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

جعفور بشٌر             -  إتحاد عجاجة 1811947 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:16/11/2018مولودٌة سعٌد عتبة فئة األكابر لٌوم / أمل سوف  ) مقابلة 285القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811893  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       لبٌهً عبد المجٌد       -  أمل سوف   

1811621  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بن تواتً ولٌد           -  مولودٌة سعٌد عتبة   
 

  (:16/11/2018شباب القواطٌن فئة األكابر لٌوم / شباب حً المنظر الجمٌل  ) مقابلة 286القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810059  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بوشول زكرٌاء         -  شباب حً المنظر الجمٌل   

لعبسً حسٌن             -  شباب القواطٌن 1810989 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:17/11/2018نجم بوغفالة فئة األكابر لٌوم / نادي سٌدي خوٌلد  ) مقابلة 287القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مٌلودي صابر           -  نجم بوغفالة 1810856 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811840  بطاقة حـمراء بسبب محاولة اإلعتداء   قوارح حسٌن           -  نادي سٌدي خوٌلد   

 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 5.000غرامة قدرها +  مقابالت إقصاء نافد (08)- على الحكم الرئٌس ٌعاقب 

.                        ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 120 )طبقا لنص المادة  22/11/2018   

1811945  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن خدٌمو عادل            -  نجم بوغفالة   

         .         ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 103)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة



  (:17/11/2018أتلٌتٌك حاسً مسعود فئة األكابر لٌوم / مولودٌة بامندٌل  ) مقابلة 288القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
كوٌسً عز الدٌن        -  أتلٌتٌك حاسً مسعود 1811637 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1811772  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       سودانً منٌر رمزي   -  أتلٌتٌك حاسً مسعود   
1811770  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       روابح محمد            -  أتلٌتٌك حاسً مسعود   

 

 ( ج )القسم الجهوي الثانً فئة األكابر الفوج 

 

  (:16/11/2018إتحاد حاسً الدالعة فئة األكابر لٌوم / جوهرة قصر الحٌران  ) مقابلة 289القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن شاعة أكرم            -  جوهرة قصر الحٌران 1810487 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بن داود سٌف الدٌن      -  جوهرة قصر الحٌران 1810811 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بن خلٌفة محمد           -  إتحاد حاسً الدالعة 1810068 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
ربوزي بالل             -  إتحاد حاسً الدالعة 1810362 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

صباٌحً جلول           -  إتحاد حاسً الدالعة 1810231 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:16/11/2018إتحاد العسافٌة فئة األكابر لٌوم / رائد سٌدي ساعد  ) مقابلة 290القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810306  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       جابري جلول           -  رائد سٌدي ساعد   

1810296  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       طالبً ٌاسٌن            -  رائد سٌدي ساعد   
منصوري أمٌن         -  رائد سٌدي ساعد 1810301 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

22/11/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

1810950  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بلً أحمد                -  إتحاد العسافٌة   

:العبٌن أشٌر علٌهم بعد نهاٌة المقابلةل  

   قام هذا الالعب بالسب العلنً بعد نهاٌة– 1810956صاحب الرخصة رقم  (إتحاد العسافٌة  )ملٌك بوبكر العب نادي - 

:     المقابلة و علٌه ٌعاقب بـ   

 طبقا 22/11/2018دج تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  3.000غرامة مالٌة نافدة قدرها + إقصاء نافذ ( 02)مقابلتٌن        - 

 (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 111)          لنص المادة 

   قام هذا الالعب بالسب العلنً بعد– 1810960صاحب الرخصة رقم  (إتحاد العسافٌة  )بن نانة معتصم العب نادي - 

:     نهاٌة المقابلة و علٌه ٌعاقب بـ   

 طبقا 22/11/2018دج تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  3.000غرامة مالٌة نافدة قدرها + إقصاء نافذ ( 02)مقابلتٌن        - 

 (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 111)          لنص المادة 
 

 

 

 

 



  (:16/11/2018وداد مدٌنة زلفانة فئة األكابر لٌوم / مولودٌة أوالد القعدة  ) مقابلة 291القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
لعوطً ناصر            -  مولودٌة أوالد القعدة 1810417 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

جاب هللا محمد           -  مولودٌة أوالد القعدة 1811072 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810270  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن داودي حرز هللا         -  وداد مدٌنة زلفانة   

         .         ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 103)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة

1810279  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن بن غشً بوعمامة      -  وداد مدٌنة زلفانة   

         .         ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 103)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة
 

  (:16/11/2018ترجً مرماد فئة األكابر لٌوم / وداد األغواط  ) مقابلة 292القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810509  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       دهٌكل عبد القادر       -  وداد األغواط   

1810561  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بساس عبد المجٌد       -  وداد األغواط   
بوزٌد الهاشمً           -  ترجً مرماد 1811054 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:17/11/2018مستقبل لماضً فئة األكابر لٌوم / رائد المنٌعة  ) مقابلة 293القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810115  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       زوبٌري لحسن         -  رائد المنٌعة   
1810494  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بن حدة فٌصل          -  مستقبل لماضً   

 

  (:20/11/2018نصر حاسً الدالعة فئة األكابر لٌوم / إتحاد برٌان  ) مقابلة 294القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
زٌطوط معمر            -  إتحاد برٌان 1811248 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

مبخوتً علً             -  إتحاد برٌان 1811251 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

جكٌدل حاج محمد       -  نصر حاسً الدالعة 1810374 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بٌران إبراهٌم            -  نصر حاسً الدالعة 1810371 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

قرٌنات عبد القادر       -  نصر حاسً الدالعة 1810611 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
زدام صالح الدٌن        -  نصر حاسً الدالعة 1811071 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

جعٌران الطٌب           -  نصر حاسً الدالعة 1810337 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

:غرامات  
 

  وذلك22/11/2018 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (نصر حاسً الدالعة ) غرامة ٌدفعها نادي  دج 3.000 أالفثالثة - 

.  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة130) و هذا تطبٌقا لنص المادة  ( إنذارات 05 )  بسبب سوء التسٌٌر للفرٌق   
 

 

 

 



 ( 1 د)القسم الجهوي الثانً فئة األكابر الفوج 
 

  (:17/11/2018نادي المٌزان جانت فئة األكابر لٌوم / شباب بلدٌة إلٌزي ) مقابلة 295القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مواز خالد               -  شباب بلدٌة إلٌزي 1811995 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

22/11/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة102) طبقا لنص المادة 

إبا محمد                  -  نادي المٌزان جانت 1812140  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812159  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن ٌحٌاوي عادل           -  شباب بلدٌة إلٌزي   

         .         ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 103)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة
 

  (:16/11/2018وفاق جانت فئة األكابر لٌوم / أغوم جانت  ) مقابلة 296القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
فقهً إبراهٌم             -  أغوم جانت 1812041 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بككان بوبكر              -  وفاق جانت 1810282 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

سنة( 17)مقابالت كأس الجمهورٌة فئة األشبال أقل من   
 

  (:20/11/2018التضامن السوفً فئة األواسط  لٌوم / شباب حً المنظر الجمٌل  ) مقابلة 297القضٌة رقم 

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1860014  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن شاٌع محمد التجانً      -  شباب حً المنظر الجمٌل   

.      ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 87)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة  

1860304  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن بن عٌسى بالل           -  التضامن السوفً   

.      ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 87)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة  

1860421  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن بن خلٌفة أٌمن            -  التضامن السوفً   

.      ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 87)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة  

 

 

 

 

 

 

 

 



سنة( 19)مقابالت البطولة لفئة األواسط أقل من   
 

(أ ) الفوج   

 

  (:03/11/2018األمل الرٌاضً ورقلة فئة األواسط  لٌوم / مشعل حاسً مسعود  ) مقابلة 298القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عبابسة أٌوب             -  األمل الرٌاضً ورقلة 1841115 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
بوعزة فوزي             -  األمل الرٌاضً ورقلة 1841119 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1840988  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن بن الشٌخ بوبكر الصدٌق -  مشعل حاسً مسعود   

.      ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 87)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة  
 

  (:17/11/2018نادي تقرت فئة األكابر لٌوم / شباب بنً ثور  ) مقابلة 299القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1841132  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    زروقً محمود         -  شباب بنً ثور   

   من85)  طبقا لنص  المادة 22/11/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 
 

(ب ) الفوج   

  (:17/11/2018وفاق عٌن ماضً فئة األواسط  لٌوم / إتحاد الزاوٌة العابدٌة  ) مقابلة 300القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
صولً سلمان            -  إتحاد الزاوٌة العابدٌة 1840615 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بومقواص محمد          -  وفاق عٌن ماضً 1840518 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

(ج ) الفوج   

  (:16/11/2018أولمبً بوعامر فئة األواسط  لٌوم / مستقبل الحامدٌن  ) مقابلة 301القضٌة رقم 

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1840126  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن الشطً ولٌد              -  أولمبً بوعامر   

.      ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 87)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة  
 

 

 

 

 

 



(ه ) الفوج   

  (:17/11/2018مولودٌة سٌدي سلٌمان فئة األواسط  لٌوم / شباب سٌدي عمران  ) مقابلة 302القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوخالفة وائل             -  شباب سٌدي عمران 1840811 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
قرٌر عدالن              -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 1840742 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

خالد بدر الدٌن           -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 1841044 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1840884  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن العابد محمد أمجد        -  مولودٌة سٌدي سلٌمان   

.      ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 87)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة  
 

(و ) الفوج   

  (:17/11/2018إتحاد برٌان فئة األواسط  لٌوم / مستقبل لماضً  ) مقابلة 303القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
فهدي جمال               -  مستقبل لماضً 1840324 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

بن شكال الطاهر         -  إتحاد برٌان 1840912 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:17/11/2018رائد حاسً القارة فئة األواسط  لٌوم / ترجً مرماد  ) مقابلة 304القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بارود نبٌل                -  ترجً مرماد 1841570 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

هامل محمد أكرم         -  رائد حاسً القارة 1840013 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
 

:المقابالت التً لم تسجل بها أٌة مخالفات  

.16/11/2018إتحاد برٌان تارٌخ / مولودٌة البٌضاء -   

.17/11/2018إتحاد شباب إلٌزي تارٌخ / شباب الرج القدٌم -   
 

 تسوٌة وضعٌة عقابٌة
 

14/11/2018 بتارٌخ 1519 و المسجل تحت رقم ( نادي المقارٌن )بعد اإلطالع على الطلب المودع من طرف فرٌق -   

   و الذي من خالله طلب هذا الفرٌق تسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعب زنو أدم الذي كان ٌنشط خالل الموسم الفارط

.1710746 ضمن فرٌق بنً سود برقم الرخصة 2017/2018    

  مقابالت نافدة و ذلك خالل المقابلة التً جمعت نادي08 عوقب بـ 2017/2018حٌث أن الالعب زنو أدم خالل الموسم - 

.16/12/2017  بوغفالة بفرٌقه بنً سود بتارٌخ   

.مقابالت كاملة (08) دون إستنفاده لعقوبة الـ 2017/2018حٌث أن هذا الالعب واصل المشاركة إلى غاٌة نهاٌة الموسم -   

  2018/2019و بعد إستقدامه الالعب زنو أدم للنشاط فً صفوفه خالل الموسم الحالً  ( نادي المقارٌن )حٌث أن فرٌق - 

.  تقدم بطلب لتسوٌة وضعٌة الالعب المذكور  



                                                

 بعد الدراسة قررت اللجنة
 

 

  نطبق نص المادة1711806رخصة رقم فئة األكابر  ( نادي المقارٌن )لتسوٌة وضعٌة الالعب زنو أدم الناشط بفرٌق - 

. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 134    

مقابالت نافدة إبتداء من تارٌخ ( 09) ماٌساوي فً المجموع   ( 08 + 01) مقابلة إقصاء نافد زائد العقوبة األصلٌة  (01- )  

  15/11/2018.  

 

 إستئناف

 
:بعد اإلطالع-   

 

  (:27/10/2018نصر حاسً الدالعة فئة األكابر لٌوم / مولودٌة البٌضاء  ) مقابلة 07 المحضر رقم 209القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810382  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر حاقً ولٌد              -  مولودٌة البٌضاء   

1810330  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر حمكة محمد            -  مولودٌة البٌضاء   

1810611  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً قرٌنات عبد القادر     -  نصر حاسً الدالعة   
زادم صالح الدٌن     -  نصر حاسً الدالعة 1811071 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

جكٌدل الحاج محمد   -  نصر حاسً الدالعة 1810374 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

31/10/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

1810337  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    جٌران الطٌب          -  نصر حاسً الدالعة   

31/10/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 
 

.الباقً دون تغٌٌر-   

 
 

  (:27/10/2018مولودٌة سكرة فئة األواسط  لٌوم / مولودٌة بامندٌل  ) مقابلة 07 المحضر رقم 213القضٌة رقم 

بعد اإلطالع على ورقة المقابلة و التً صرح من خاللها الحكم بأن اللقاء لم ٌجرى و ذلك بسبب عدم إكتمال النصاب-   

49 و علٌه فإنه تطبق على الفرٌق أحكام المادة – العبٌن فقط 09وجود  - ( مولودٌة بامندٌل ) القانونً لعدد العبً نادي   

: و بالتالً ٌعاقب بـمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى  

  .( مولودٌة بامندٌل )خسارة المقابلة تحت طائلة العقوبة بالنسبة لفرٌق - 

. من رصٌد النادي 01خصم نقطة -   

.31/10/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ غرامة مالٌة على عاتق الفرٌق  ( دج 5.000 )خمسة أالف -   
 

.الباقً دون تغٌٌر-   

 

 

 



  (:10/11/2018التضامن السوفً فئة األواسط  لٌوم / نادي تقرت  ) مقابلة 09 المحضر رقم 256القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.(نادي تقرت  )بعد اإلستماع لفرٌق -   

 :          وعلٌه ٌعاقب الالعب بماٌل09ًقررت اللجنة إلغاء العقوبة المسلطة بالخطأ على الالعب بالمحضر رقم       - 

  :عقوبة بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1840396  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن تابعً لخضر أحمد       -  نادي تقرت   

.      ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 87)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة  
 

 

 

 
 

                            المسٌر اإلداري لقسم اإلنضباط
                           درٌس الهواري               

 
 


