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  2018/2019الموسم الرٌاضً 

11:المحضر رقم  

     29/11/2018:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
 
 

  
 

 
 

       دراسة القضايا        

مقابالت كأس الجمهورية فئة األكابر    
 

  (:23/11/2018نادي تقرت فئة األكابر ليوم / أولمبيك المقرن  ) مقابلة 305القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مدٌنً الصادق           -  أولمبٌك المقرن 95000004 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

92000137  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        زواوي باسم            -  أولمبٌك المقرن   
قرٌد جمال الدٌن         -  أولمبٌك المقرن 95000003 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  شاللً نوي             -  نادي تقرت 504328   
عٌسانً عالء الدٌن    -  نادي تقرت 504301 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

     
  (:23/11/2018مستقبل الرويسات فئة األكابر ليوم / إتحاد األغواط  ) مقابلة 306القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
91000066      بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        براهٌمً صدام حسٌن   -  إتحاد األغوط   
91000098             بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        مزاري خلٌل            -  مستقبل الروٌسات   

 

  (:24/11/2018التضامن السوفي فئة األكابر ليوم / إتحاد النزلة تقرت  ) مقابلة 307القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
محبوب الطاهر          -  إتحاد النزلة تقرت 1810191 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
518306  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن جارة قادة            -  التضامن السوفً   

 

 

. لم تسجل خاللها أية مخالفات23/11/2018شباب بني ثور ليوم / مقابلة األمل الرياضي ورقلة -   

 



 

   ( أ )مقابالت القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج 

 

  (:23/11/2018إتحاد الخنق فئة األكابر ليوم / وفاق عين ماضي  ) مقابلة 308القضية رقم 

.(ورقة المقابلة ، تقرٌر الحكم الرئٌسً  )بعد دراسة وثاق الملف -   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1810760 طٌرش محمد األمٌن   -  وفاق عٌن ماضً   

مسعودان الحسٌن       -  وفاق عٌن ماضً 1810741 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

29/11/2018تدفع 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 

1810869  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       طالب الهاشمً          -  إتحاد الخنق   

:أحداث تمت اإلشارة إليها  

داخل أرضٌة الملعب بعد نهاٌة الشوط األول ما أدى لإلنتظار    (وفاق عٌن ماضً  )رمً الحجارة من طرف جمهور نادي -   

  دقٌقة لبداٌة الشوط الثانً إال أن ذلك لم ٌؤدي إلحداث أٌة أضرار جسمانٌة أو مادٌة تذكر و علٌه نطبق أحكام25   مدة 

:من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة ج الفقرة 49   المادة   

.نافدة دون جمهور ( 01 )بمقابلة  (وفاق عٌن ماضً  )معاقبة نادي -   

.29/11/2018فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( وفاق عٌن ماضً ) غرامة نافدة ٌدفعها نادي  ( دج 10.000)عشرة أالف -   

29/11/2018فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شباب قصر الحٌران ) غرامة نافدة ٌدفعها نادي  ( دج 5.000 )خمسة أالف -   

.    من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 131    بسبب سوء التنظٌم تطبٌقا للمادة   

:مسير أشير إليه  

قام هذا األخٌر بإستفزاز جمهور نادي (إتحاد الخنق  ) الكاتب العام لنادي 180050بن لحبٌب محمد رخصة رقم -   

وذلك إبان الشوط الثانً ما أدى إلى إثارتهم و ردهم علٌه برشق الحجارة للمرة الثانٌة و ذلك بعد نهاٌة   (وفاق عٌن ماضً  )   

:من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 117  المقابلة و علٌه ٌعاقب هذا المسٌر بنص المادة   

سنة واحدة إقصاء نافد فً حق المسٌر بن لحبٌب محمد بمنعه من ممارسة أي نشاط أو وظٌفة لها عالقة بكرة القدم من تارٌخ - 

29/11/2018.  

.29/11/2018فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( إتحاد الخنق ) غرامة نافدة ٌدفعها نادي  ( دج 10.000 )عشرة أالف -   
 

  (:23/11/2018نجوم إليزي فئة األكابر ليوم / وفاق ورقلة  ) مقابلة 309القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
موالي علً              -  نجوم إلٌزي 1811690 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
1811858  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن الزاٌر إسالم الدٌن  -  نجوم إلٌزي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  (:23/11/2018أمل ورقلة فئة األكابر ليوم / نادي المقارين  ) مقابلة 310القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
محلً عبد اإلاله          -  نادي المقارٌن 1810967 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1811096  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        جمعً محمد نجٌب     -  نادي المقارٌن   
لطرش أحسن            -  أمل ورقلة 1811048 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1811038  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        هبال إسماعٌل          -  أمل ورقلة   

 

  (:23/11/2018إتحاد النخلة فئة األكابر ليوم / إتحاد ورقلة  ) مقابلة 311القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
تلٌلً عبد المالك         -  إتحاد ورقلة 1810151 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
1810430  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        تهامً عبد اإلله      -  إتحاد ورقلة   

عمٌر ربٌع               -  إتحاد ورقلة 1810141 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  بوخالفة موسى         -  إتحاد ورقلة 1810427   
صٌاد جمال الدٌن      -  إتحاد ورقلة 1810429 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

زٌد حسام الدٌن          -  إتحاد النخلة 1811431 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
1811286  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بوزواٌد حسام الدٌن    -  إتحاد النخلة   

بوتة خالد                 -  إتحاد النخلة 1811370 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  بن عمر بوحنٌفة        -  إتحاد النخلة 1811371   
باسً بشٌر              -  إتحاد النخلة 1811380 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

:غرامات  
 

  وذلك29/11/2018 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( إتحاد ورقلة) غرامة ٌدفعها نادي  دج 3.000 أالفثالثة - 

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

  وذلك29/11/2018 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (إتحاد النخلة )غرامة ٌدفعها نادي  دج 3.000 أالفثالثة - 

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

   ( ب )مقابالت القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج 

 

  (:23/11/2018 فئة األكابر ليوم شباب قصر ورقلة/  وفاق هقار تمنراست )  مقابلة 312القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1811024 الحساوي شمس الدٌن  -  وفاق هقار تمنراست   

1810996  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       دحو عبد الوهاب       -  وفاق هقار تمنراست   

1811627  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        كمرشو الطٌب          -  شباب قصر ورقلة   
1811355  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بوغابة أنٌس            -  شباب قصر ورقلة   

  

 

 

 



 

  (:24/11/2018 فئة األكابر ليوم  أمل سريع متليلي/ هالل غرداية )  مقابلة 313القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1811029 بوعكة محمد            -  هالل غرداٌة   

1811023  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بن طرفة نصر الدٌن   -  هالل غرداٌة   
1811058  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       البرج ٌوسف            -  أمل سرٌع متلٌلً   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810921  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن بن هنٌة سلٌمان         -  هالل غرداٌة   

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

1811515  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن جلٌطً أحمد            -  أمل سرٌع متلٌلً   

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

 

  (:24/11/2018إتحاد عين البيضاء فئة األكابر ليوم / إتحاد حاسي الرمل  ) مقابلة 314القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن زامة سفٌان           -  إتحاد حاسً الرمل 1810259 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1810239  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بوٌحٌاوي عبد الحكٌم  -  إتحاد حاسً الرمل   
 

 

  (:24/11/2018شمس األصيل تمنراست فئة األكابر ليوم / أولمبي بوعامر  ) مقابلة 315القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن مرٌم عبد القادر      -  أولمبً بوعامر 1810999 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

نصٌب نصر الدٌن      -  أولمبً بوعامر 1811091 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
1810917  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        أوالد حسٌنً لحسن     -  شمس األصٌل تمنراست   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (:24/11/2018مستقبل الحمادين فئة األكابر ليوم / شباب قصر الحيران  ) مقابلة 316القضية رقم 

.(ورقة المقابلة ، تقرٌر الحكم الرئٌسً  )بعد دراسة وثاق الملف -   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عطٌة سالم               -  شباب قصر الحٌران 1810473 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1810570  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        لحرش عبد المجٌد      -  شباب قصر الحٌران   
سوٌد محمد               -  مستقبل الحمادٌن 1810154 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1810134  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        طلحة شرف الدٌن      -  مستقبل الحمادٌن   

:أحداث تمت اإلشارة إليها  

من المدرجات إلى داخل أرضٌة الملعب ما أدى إلى إصابة  (شباب قصر الحٌران  )رمً الحجارة من طرف جمهور نادي -   

من القانون المنظم  ه الفقرة 49  الحكمٌن المساعدٌن بأضرار جسمانٌة و بسبب هذه الواقعة قررت اللجنة تطبٌق نص المادة 

:لبطولة كرة القدم هواة  

.نافدة دون جمهور ( 03 )بثالثة مقابالت  (شباب قصر الحٌران  )معاقبة نادي     -   

.29/11/2018فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شباب قصر الحٌران ) غرامة نافدة ٌدفعها نادي  ( دج 50.000)خمسون ألف  -   

    29/11/2018فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شباب قصر الحٌران ) غرامة نافدة ٌدفعها نادي  ( دج 5.000 )خمسة أالف - 

.من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 131بسبب سوء التنظٌم تطبٌقا للمادة   
 

           ( أ )مقابالت القسم الجهوي الثاني فئة األكابر الفوج 
 

  (:23/11/2018مولودية سكرة فئة األكابر ليوم / شباب حاسي مسعود  ) مقابلة 317القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بقً عبد الرؤوف        -  شباب حاسً مسعود 1811789 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
1811776  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        هاللً أٌمن             -  شباب حاسً مسعود   

1840869  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        دوٌب محمد             -  مولودٌة سكرة   
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810641  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن صخر ولٌد              -  مولودٌة سكرة   

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

  (:23/11/2018نادي بوغفالة فئة األكابر ليوم / شباب سيدي عمران  ) مقابلة 318القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن طالب تقً الدٌن      -  شباب سٌدي عمران 1811560 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1810462  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        رحمانً أسامة          -  نادي بوغفالة   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  (:24/11/2018 فئة األكابر ليوم رائد حاسي القارة/  شباب تبسبست )  مقابلة 319القضية رقم 

.(ورقة المقابلة ، تقرٌر الحكم الرئٌسً  )بعد دراسة وثاق الملف -   

  من الشوط الثانً بعد اإلعتداء على الحكم الرئٌس من طرف العبً نادي85حٌث أن المقابلة توقفت فً الدقٌقة الـ - 

.(رائد حاسً القارة  )   

.حٌث أن الحكم أعلن عن توقف المقابلة نتٌجة اإلعتاد الجسدي الذي تعرض له-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1841079  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        مهانً عبد الوهاب      -  شباب تبسبست   
1812225  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        شافو إبراهٌم            -  شباب تبسبست   

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1811807 طوالبٌة بالل            -  شباب تبسبست   

سعٌدات سفٌان          -  رائد حاسً القارة 1810012 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

29/11/2018تدفع 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 

1810010  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       سعٌدات محمد شوقً   -  رائد حاسً القارة   
1810020  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       سعٌدات نذٌر            -  رائد حاسً القارة   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
ٌعـاقب    – بطاقة حـمراء بسبب شتم الحكم    1810042 زوبٌري سٌد علً      -  رائد حاسً القارة   

29/11/2018تدفع 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 
 

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة القسم الجهوي األول و الثاني 114نطبق أحكام نص المادة   

  قررت اللجنة

 

  .(رائد حاسً القارة)خسارة المقابلة بالنسبة لنادي - 

( .شباب تبسبست)ومنحها للفرٌق الخصم ( رائد حاسً القارة)نقاط من رصٌد فرٌق  (03)خصم -   

اإلعتداء الجسدي على الحكم الرئٌسً–  (رائد حاسً القارة) من فرٌق 1810045الالعب سعٌدات شرٌف رخصة رقم   -   

غرامة  + 29/11/2018 سنة إقصاء نافد من اللعب إبتداء من تارٌخ 01–  ٌوما 15    دون إحداث ضرر جسمانً ٌفوق   

من القانون المنظم لبطولة 114 ) طبقا للمادة 29/11/2018 دج تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ 10.000    نافدة وقدرها   

  (.       كرة القدم هواة

اإلعتداء الجسدي على الحكم الرئٌسً–  (رائد حاسً القارة) من فرٌق 1810104الالعب زروٌل أحمد األمٌن رخصة رقم -   

غرامة  + 29/11/2018 سنة إقصاء نافد من اللعب إبتداء من تارٌخ 01–  ٌوما 15    دون إحداث ضرر جسمانً ٌفوق   

من القانون المنظم لبطولة 114 ) طبقا للمادة 29/11/2018 دج تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ 10.000    نافدة وقدرها   

  (.      كرة القدم هواة

:غرامات  
 

  وذلك29/11/2018 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (رائد حاسً القارة)غرامة ٌدفعها نادي  دج 3.000 أالفثالثة - 

.  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة130) و هذا تطبٌقا لنص المادة  ( إنذارات 06 )  بسبب سوء التسٌٌر للفرٌق   

 

 



 

  (:24/11/2018 فئة األكابر ليوم  أولمبي الوادي/ إتحاد أنقوسة )  مقابلة 320القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1810919 محجر حسٌن           -  إتحاد أنقوسة   

1810545  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       مخلوفً محمد          -  إتحاد أنقوسة   
 

  (:24/11/2018 فئة األكابر ليوم  ترجي تقديدين/ مولودية سيدي سليمان )  مقابلة 321القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1810660 فرٌحً رصافً         -  مولودٌة سٌدي سلٌمان   

 

  (:24/11/2018 فئة األكابر ليوم  إتحاد الحمادين/ شباب الحدب )  مقابلة 322القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1811890 عمومن عبد المالك     -  شباب الحدب   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811912  بطاقة حـمراء بسبب البزق على الحكم الرئٌس  زواري فرحات هارون-  شباب الحدب   

تدفع فً أجل شهر دج 10.000غرامة قدرها  + 29/11/2018 أشهر نافدة إبتداء من تارٌخ (06)               ٌعاقب باإلقصاء لمدة   

  (.                                          من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة116)                طبقا لنص المادة 
 

           ( ب )مقابالت القسم الجهوي الثاني فئة األكابر الفوج 

  
  (:23/11/2018وفاق المغير فئة األكابر ليوم / شباب القواطين  )مقابلة 3243القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1810761 عاشور عبد الناصر    -  شباب القواطٌن   

1811021  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       رفاس حسام الدٌن      -  وفاق المغٌر   
 

  (:23/11/2018شباب حي المنظر الجميل فئة األكابر ليوم / نجم بوغفالة   ) مقابلة 324القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
صٌد محمد فارس        -  نجم بوغفالة 1810836 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1840048  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عوٌنات محمد الطاهر  -  شباب حً المنظر الجمٌل   
 

 

 

 

 

 

 

 



  (:23/11/2018مولودية أوالد القعدة فئة األكابر ليوم / ترجي مرماد   ) مقابلة 325القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
ددوش مسعود           -  ترجً مرماد 1811853 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

29/11/2018تدفع 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 

لعٌدي خالد              -  مولودٌة أوالد القعدة 1810537 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

29/11/2018تدفع 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 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811063  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن زٌان عبد الباسط       -  ترجً مرماد   

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

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810542  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن زوبٌدي ٌاسٌن          -  مولودٌة أوالد القعدة   

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

ٌعـاقب    – بطاقة حـمراء بسبب شتم الحكم  بكري أٌمن طه         -  مولودٌة أوالد القعدة  1810418    

29/11/2018تدفع 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 
 

  (:23/11/2018مولودية حاسي مسعود فئة األكابر ليوم / مولودية سعيد عتبة   ) مقابلة 326القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
طٌبً عبد الحكٌم        -  مولودٌة سعٌد عتبة 1811506 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
1811737  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       هادف ٌاسٌن            -  مولودٌة سعٌد عتبة   

كرامة هشام              -  مولودٌة حاسً مسعود 1811100 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1811098  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       عبشة سٌد علً         -  مولودٌة حاسً مسعود   
 

  (:23/11/2018مولودية بامنديل فئة األكابر ليوم / مستقبل بلدة عمر  )  مقابلة 327القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810672  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        قاشً ٌوسف            -  مستقبل بلدة عمر   
1810673  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       شاشة محمد عبد التواب-  مستقبل بلدة عمر   

1810792  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       غطاس عبد المؤمن    -  مستقبل بلدة عمر   

شنٌن بالل               -  مولودٌة بامندٌل 1810573 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

29/11/2018تدفع 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 

1810600  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       حمانً عبد الرحمان   -  مولودٌة بامندٌل   
1810446  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       فرماج إسماعٌل        -  مولودٌة بامندٌل   

 



  (:23/11/2018نادي سيدي خويلد فئة األكابر ليوم / إتحاد عجاجة  ) مقابلة 328القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1811539 مفالح أسامة            -  إتحاد عجاجة   

1811855  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       شهدي شرف الدٌن     -  نادي سٌدي خوٌلد   
1811803  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       عروس أنٌس           -  نادي سٌدي خوٌلد   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811541  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن قاسً أسامة             -  إتحاد عجاجة   

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

           ( ج )مقابالت القسم الجهوي الثاني فئة األكابر الفوج 

 

  (:23/11/2018نصر حاسي الدالعة فئة األكابر ليوم / إتحاد العسافية  ) مقابلة 329رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عماري عبد الكرٌم      -  إتحاد العسافٌة 1811075 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1810953  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        شاوي نذٌر             -  إتحاد العسافٌة   

بوحملة دحمان           -  إتحاد العسافٌة 1810762 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
1810379  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        قرٌنات عٌسى          -  نصر حاسً الدالعة   

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

  (:23/11/2018مولودية البيضاء فئة األكابر ليوم / جوهرة قصر الحيران   ) مقابلة 330رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مشكل عمر الفاروق     -  جوهرة قصر الحٌران 1810476 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1810330  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        حمكة محمد             -  مولودٌة البٌضاء   
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810487  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم بن شاع أكرم           -  جوهرة قصر الحٌران   

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 109)  نافدتٌن طبقا لنص المادة ( 02 )                ٌعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن   

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810390  بطاقة حـمراء بسبب محاولة اإلعتداء على      عالل أحمد              -  مولودٌة البٌضاء   

         تدفع فً أجل دج  3.000غرامة قدرها +  نافدتٌن (02)ٌعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن - أحد الالعبٌن ما ٌمثل إهانة للغٌر

29/11/2018شهر إبتداء من تارٌخ                         .(من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  111 )طبقا لنص المادة   

 

 

 

 

 

 



 

  (:23/11/2018وداد األغواط فئة األكابر ليوم / إتحاد حاسي الدالعة  ) مقابلة 331القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1810077 لوعٌل مسعود          -  إتحاد حاسً الدالعة   

1810066  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بن مجغاٌة أحمد        -  إتحاد حاسً الدالعة   
نوٌل محمد مصباح      -  وداد األغواط 1810559 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1840590  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       نارة إلٌاس              -  وداد األغواط   

:مسير مطرود  

اإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة-  بسبب اإلحتجاج المتكرر 180200رخصة رقم  (وداد األغوط  )نوٌوة لخضر كاتب فرٌق -   

  من القانون المنظم101) طبقا لنص المادة  29/11/2018غرامة نافدة تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000 + 

   (.                                                         لبطولة كرة القدم هواة
 

  (:24/11/2018إتحاد بريان فئة األكابر ليوم / نادي األغواط  ) مقابلة 332القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
زٌد الخٌر صالح الدٌن  -  نادي األغواط 1811571 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
مقران بن الدٌن         -  نادي األغواط 1811646 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

29/11/2018تدفع 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 

قرٌن فؤاد                -  إتحاد برٌان 1811399 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

:  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
  

  سنة (19)بطولة القسم الجهوي األول فئة األواسط األقل من 
 

( و )الفوج    

 

  (:24/11/2018شبيبة زلفانة فئة األواسط ليوم / إتحاد بريان  ) مقابلة 333القضية رقم 

:عقوبات بالطرود  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة 
ٌعـاقب   – بطاقة حـمراء بسبب شتم الحكم    1841013 بلحوت خالد             -  إتحاد برٌان   

  طبقا لنص29/11/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 7.000غرامة قدرها +              باإلقصاء لمقابلتٌن نافدتٌن 

  (.                                           ى من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغر100)                المادة 
 

 

 

 

 



:المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات  

.23/11/2018إتحاد الزاوٌة العابدٌة تارٌخ / شباب سٌدي بوعزٌز -   

.23/11/2018إتحاد النزلة الوادي تارٌخ / شبٌبة زلفانة -   

.24/11/2018مولودٌة المقارٌن بتارٌخ / أمل سوف -   

.24/11/2018شباب جامعة بتارٌخ / أتلٌتٌك حاسً مسعود -   

.24/11/2018شباب تٌن خاتمة جانت بتارٌخ / وداد مدٌنة زلفانة -   

.23/11/2018شباب البرج القدٌم بتارٌخ / نادي المٌزان جانت -   
 

 

 
 

                            المسير اإلداري لقسم اإلنضباط
                           دريس الهواري               

 
 


