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       دراسة القضايا        

   ( أ )مقابالت القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج 
 

  (:01/12/2018 فئة األكابر ليوم شباب سيدي بوعزيز/  وفاق مقر)  مقابلة 334القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
        بن قطاٌة إسماعٌل-  وفاق مقر 1810347 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
1811360  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً                  حمدانً مسعود-  شباب سٌدي بوعزٌز 

         بوخلوة زكرٌاء  -  شباب سٌدي بوعزٌز 1811359 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
 

  (:01/12/2018 فئة األكابر ليوم نادي المقارين /  نجوم إليزي)  مقابلة 335القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1812164   طٌار محمد عبد القادر-  نجوم إلٌزي 

1811697  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         لعور عبد الفتاح       -  نجوم إلٌزي 
  محلً عبد اإلله         -  نادي المقارٌن 1810967 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

1810929  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       راشدي عز الدٌن       -  نادي المقارٌن   

:العب أشير عليه بعد نهاية المقابلةل  

  المساعدشتم الحكم قام هذا الالعب ب– 1811236 صاحب الرخصة رقم  (نادي المقارٌن  ) العب نادي كروش منصف- 

:  بعد نهاٌة المقابلة وعلٌه ٌعاقب بـ   الثانً  

 طبقا  06/12/2018دج تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  10.000غرامة مالٌة قدرها +  مقابالت إقصاء نافذ 04       - 

 (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 112)           لنص المادة 
 

  (:01/12/2018 فئة األكابر ليوم وفاق ورقلة/  أمل سيدي مهدي)  مقابلة 336القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
        عرٌبً فتحً      -  أمل سٌدي مهدي 1811470 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

1810527  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً               كنوش ٌوسف     -  وفاق ورقلة 

 

 

 



  (:01/12/2018 فئة األكابر ليوم إتحاد ورقلة/  أمل ورقلة)  مقابلة 337القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811034  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       معروف صهٌب        -  أمل ورقلة   

       قٌطون عبد المؤمن-  أمل ورقلة 1811484 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
1810140  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       خمٌس نعٌم             -  إتحاد ورقلة   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811610  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن      طبشً عبد السالم  -  أمل ورقلة 

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

     باعون أنٌس        -  إتحاد ورقلة 1810150 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

( ب )القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   

  (:30/11/2018 فئة األكابر ليوم وفاق هقار تمنراست/  أمل سريع متليلي)  مقابلة 338القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
        صٌاد مصطفى   -  أمل سرٌع متلٌلً 1811112 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

1811058  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً              البرج ٌوسف      -  أمل سرٌع متلٌلً 
 

  (:30/11/2018 فئة األكابر ليوم نجم باب الوادي/  إتحاد حاسي الرمل)  مقابلة 339القضية رقم 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810188  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن      بلكحل أحمد         -  إتحاد حاسً الرمل 

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

1811311  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن      مٌدون أنور         -  نجم باب الوادي 

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

  (:30/11/2018 فئة األكابر ليوم هالل غرداية/  إتحاد عين البيضاء)  مقابلة 340القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810788  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       ٌوسف عبد العزٌز     -  إتحاد عٌن البٌضاء   

1810876  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       كتٌلة عبد الرزاق      -  هالل غرداٌة   

1811023  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بن طرفة نصر الدٌن  -  هالل غرداٌة   
 

  (:01/12/2018 فئة األكابر ليوم أولمبي بوعامر/  شباب قصر ورقلة)  مقابلة 341القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
        هارون الهاشمً  -  شباب قصر ورقلة 1811504 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

1811353  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً              محجر فارس      -  شباب قصر ورقلة 
       غٌالنً سلٌم       -  أولمبً بوعامر 1811095 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

 

 

 

 



( أ ) فئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  

  (:30/11/2018 فئة األكابر ليوم شباب تبسبست/  ترجي تقديدين)  مقابلة 342القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن عوالً صالح الدٌن -  ترجً تقدٌدٌن 1811429 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
1841079  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً              مهانً عبد الوهاب-  شباب تبسبست 

 

  (:01/12/2018 فئة األكابر ليوم مولودية سيدي سليمان/  نادي بوغفالة)  مقابلة 343القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   طرابلسً أحمد رمزي-  نادي بوغفالة 1810463 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
1811156  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بلمهدي علً           -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 

    نهاب لحسن           -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 1810445 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
 

  (:01/12/2018 فئة األكابر ليوم إتحاد أنقوسة/  مولودية سكرة)  مقابلة 344القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  هٌدوب محمد            -  مولودٌة سكرة 1810795 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
1810548  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          سوٌسً خالد           -  إتحاد أنقوسة 

 

  (:01/12/2018 فئة األكابر ليوم شبيبة زلفانة/ إتحاد الحمادين )  مقابلة 345القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810285  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       سعٌد نبٌل               -  إتحاد الحمادٌن   
1811194  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       دشاش حمزة            -  شبٌبة زلفانة   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811201  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم عبد العالً العربً      -  شبٌبة زلفانة   

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

  (:01/12/2018 فئة األكابر ليوم شباب حاسي مسعود/ رائد حاسي القارة )  مقابلة 346القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بورقعة إبراهٌم          -  شباب حاسً مسعود 1811676 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

 

( ب ) فئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  

 

  (:01/12/2018 فئة األكابر ليوم شباب القواطين/  مولودية بامنديل)  مقابلة 347القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  زقدو بوجمعة           -  مولودٌة بامندٌل 1810389 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
   طوٌل عمار بهاء الدٌن-  شباب القواطٌن 1810645 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

 

 

 

 



  (:01/12/2018 فئة األكابر ليوم مستقبل بلدة عمر/  شباب جامعة)  مقابلة 348القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  قرٌرة أحمد              -  شباب جامعة 1810678 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

1810855  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بن حامة محمد لحضر -  مستقبل بلدة عمر 
:عقوبات بالطرود  

  الحكم الرئٌسًبشتم  قام هذا المسٌر  –180033رخصة رقم شاشة محمد الطاهر  (مستقبل بلدة عمر  )مدرب نادي - 

 بمنعه من ممارسة أي نشاط أو وظٌفة لها عالقة بكرة القدم و ذلك إبتداء من تارٌخ إقصاء نافد  أشهر06 وبالتالً ٌعاقب بـ        

 طبقا للمادة 06/12/2018دج تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  10.000 مالٌة نافدة بقٌمة غرامة + 06/12/2018       

  (.  كرة القدم هواة من القانون المنظم لبطولة 112)        

 

( ج ) فئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  

 

  (:30/11/2018فئة األكابر ليوم مستقبل لماضي  /  نصر حاسي الدالعة)  مقابلة 349القضية رقم 

ورقة المقابلة و تقرٌر الحكم، الشهادة الطبٌة، كشف األشعة الخاص باإلصابة على )الملف ب  المرفقةوثاقالبعد دراسة -   

(.  مستوى على مستوى الرأس بالنسبة للحكم الرئٌسً   

(مناصري  )بسبب إجتٌاح أرضٌة المٌدان من طرف جمهور  من الشوط الثانً 86حٌث أن المقابلة توقفت فً الدقٌقة الـ -   

على الحكم الجسدي اإلعتداء  فرٌق نصر حاسً الدالعة و قٌام هذا األخٌر رفقة مجموعة من العبً و مسٌري الفرٌق ب  

  . و مساعدٌهالرئٌس 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810375  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً              حوٌط مدانً       -  نصر حاسً الدالعة 
1810519  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً                     دوٌدة سفٌان -  مستقبل لماضً 

1810515  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً            بن دوحٌة عبد الجلٌل-  مستقبل لماضً 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811201  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم لوعٌل سفٌان            -  نصر حاسً الدالعة   

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

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

  قررت اللجنة

 

  . (00-03 )بنتٌجة  (مستقبل لماضً) و منح ثالث نقاط لصالح نادي ( نصر حاسً الدالعة )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي - 

اإلعتداء الجسدي على الحكم الرئٌسً–  (نصر حاسً الدالعة) من فرٌق 1810337 رخصة رقم جعٌران الطٌب الالعب   -   

غرامة  + 06/12/2018 سنة إقصاء نافد من اللعب إبتداء من تارٌخ 02–  ٌوما 15 أقل من إحداث ضرر جسمانً مع      

من القانون المنظم لبطولة 114 ) طبقا للمادة 06/12/2018 دج تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ 15.000     نافدة وقدرها  

  (.       كرة القدم هواة

       اإلعتداء الجسدي على الحكم–  (نصر حاسً الدالعة) من فرٌق 1810610 رخصة رقم بٌران طارق زٌاد الالعب   -     

  +06/12/2018 سنة إقصاء نافد من اللعب إبتداء من تارٌخ 02–  ٌوما 15 أقل من إحداث ضرر جسمانً  مع الرئٌسً   

من القانون المنظم  114 ) طبقا للمادة 06/12/2018 دج تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ 15.000  غرامة نافدة وقدرها     

  (.  لبطولة كرة القدم هواة     

 

 



 

       اإلعتداء الجسدي على الحكم–  (نصر حاسً الدالعة) من فرٌق 1810375 رخصة رقم حوٌط مدانً الالعب - 

  +06/12/2018 سنة إقصاء نافد من اللعب إبتداء من تارٌخ 02–  ٌوما 15 أقل من إحداث ضرر جسمانً  مع الرئٌسً   

من القانون المنظم  114 ) طبقا للمادة 06/12/2018 دج تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ 15.000  غرامة نافدة وقدرها     

  (.  لبطولة كرة القدم هواة     

       اإلعتداء الجسدي على الحكم–  (نصر حاسً الدالعة) من فرٌق 1811071 رخصة رقم زادم صالح الدٌنالالعب - 

  +06/12/2018 سنة إقصاء نافد من اللعب إبتداء من تارٌخ 02–  ٌوما 15 أقل من إحداث ضرر جسمانً  مع الرئٌسً   

من القانون المنظم  114 ) طبقا للمادة 06/12/2018 دج تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ 15.000  غرامة نافدة وقدرها     

  (.  لبطولة كرة القدم هواة     

       اإلعتداء الجسدي على الحكم–  (نصر حاسً الدالعة) من فرٌق 1810368 رخصة رقم مرغوب حمزة الالعب - 

  +06/12/2018 سنة إقصاء نافد من اللعب إبتداء من تارٌخ 02–  ٌوما 15 أقل من إحداث ضرر جسمانً  مع الرئٌسً   

من القانون المنظم  114 ) طبقا للمادة 06/12/2018 دج تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ 15.000  غرامة نافدة وقدرها     

  (.لبطولة كرة القدم هواة     

  الحكم الرئٌسًالمساهمة فً تهدٌد( – نصر حاسً الدالعة) من فرٌق 1810374 رخصة رقم جكٌدل الحاج محمد الالعب - 

  غرامة +06/12/2018 مقابالت إقصاء نافد بالمنع من اللعب إبتداء من تارٌخ 04 –  لحمله على تزوٌر و تزٌٌف الوقائع 

من القانون المنظم  121 ) طبقا للمادة 06/12/2018 دج تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ 5.000بقٌمة  نافدة    

  (.لبطولة كرة القدم هواة     

 

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة القسم الجهوي األول و الثاني 117ق أحكام نص المادة بتطبي  

 قررت اللجنة
 

  فقد قام هذا المسٌر بتهدٌد الحكم(نصر حاسً الدالعة) بصفته كاتب فرٌق 180209المسٌر حشاشنة قدور رخصة رقم - 

  سنة إقصاء نافد بالمنع من ممارسة أي وظٌفة أو نشاط01 –   الرئٌسً و تحرٌض الجمهور علٌه ما ساهم فً اإلعتداء علٌه 

  تدفع فً أجل شهر إبتداء من  دج10.000غرامة مالٌة نافدة بقٌمة  + 06/12/2018إبتداء من تارٌخ    له عالقة بكرة القدم 

   (.لبطولة كرة القدم هواة من القانون المنظم 117 )  طبقا للمادة 06/12/2018تارٌخ    

  حٌث ساهم هذا األخٌر بدوره فً تهدٌد الحكم(نصر حاسً الدالعة)المسٌر بلمشري عبد المالك بصفته أمٌن المال بفرٌق - 

  إبتداء من سنة إقصاء نافد بالمنع من ممارسة أي وظٌفة أو نشاط له عالقة بكرة القدم01-   الرئٌسً و تحرٌض الجمهور علٌه 

   طبقا للمادة06/12/2018فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   تدفع دج10.000غرامة مالٌة نافدة بقٌمة  + 06/12/2018 تارٌخ  

  (.لبطولة كرة القدم هواة من القانون المنظم 117 )  

  بإجتٌاح أرضٌة الملعب الفعل الذي تسبب فً وقوع أحداث(نصر حاسً الدالعة) حٌث قام جمهور الفرٌق المستقبل نادي - 

وهو األمر الذي نتج عنه التوقف النهائً للمبارة (جسمانً  )    خطٌرة فً حق الطاقم التحكٌمً من سب وشتم و إعتداء مادي   

  (.لبطولة كرة القدم هواة من القانون المنظم 04الحالة رقم  47 )    و نظرا لهذه األحداث المؤسفة نطبق أحكام المادة 

.مقابالت بدون جمهور خارج الدٌار وهً عقوبة نافدة (04) بأربعة (نصر حاسً الدالعة) معاقبة نادي -  

 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (نصر حاسً الدالعة)ها نادي دفع دج  غرامة نافدة ي25.000خمسة وعشرون ألف - 

06/12/2018.  

:إجراء تحفظي  

.  من اللعب داخل الدٌار إلى غاٌة إعادة النظر(نصر حاسً الدالعة)منع نادي -   

:غرامات  
 

  وذلك06/12/2018 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 08 )  بسبب سوء التسٌٌر للفرٌق   

  وذلك06/12/2018 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( نصر حاسً الدالعة)غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة - 

.  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة131) قا لنص المادة  طب للفرٌقالتنظٌم  بسبب سوء   
 

 



 

 

  (:30/11/2018 فئة األكابر ليوم جوهرة قصر الحيران/  وداد  األغواط)  مقابلة 350القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  متٌجً مشري           -  وداد  األغواط 1840235 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
  مسعودي مصطفى      -  وداد  األغواط 1810777 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

   جنٌدي محمد لحبٌب    -  جوهرة قصر الحٌران 1840321 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
 

  (:30/11/2018 فئة األكابر ليوم نادي األغواط/  مولودية البيضاء)  مقابلة 351القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
        مزندي كمال      -  مولودٌة البٌضاء 1810331 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

1840161  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً              سرخاد رضوان   -  مولودٌة البٌضاء 

       بلٌحة حاج عٌسى  -  نادي األغواط 1811596 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
     طزٌوي محمد االمٌن-  نادي األغواط 1811655 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

 

( 1د ) فئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  

  (:01/12/2018فئة األكابر ليوم وفاق جانت /  شباب بلدية إليزي)  مقابلة 352القضية رقم 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811738  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن      بدٌرٌنة عبد الحكٌم -  شباب بلدٌة إلٌزي 

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

  سنة (19)األول فئة األواسط األقل من 
 

( ب )الفوج    

 

  (:01/12/2018فئة األواسط ليوم وفاق ورقلة /  أمل سيدي مهدي)  مقابلة 353القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   رابحً عز الدٌن      -  أمل سٌدي مهدي 1840661 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

1840736  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    بوزٌد أسامة الدٌن     -  وفاق ورقلة   

   من85)  طبقا لنص  المادة 06/12/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 

.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 
 

( ه )الفوج    
 

  (:24/11/2018وفاق المغير فئة األواسط  ليوم / شباب تبسبست  ) مقابلة 354القضية رقم 

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1841483  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن زغدي عز الدٌن         -  وفاق المغٌر   

لبطولة      من القانون المنظم87)   طبقا لنص المادة29/11/2018ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ   

.      (               كرة القدم الفئات الصغرى   
 



 

 

  (:01/12/2018فئة األواسط ليوم وفاق المغير /  شباب سيدي عمران)  مقابلة 355القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   بلعٌد أدم                -  شباب سٌدي عمران 1840799 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
1841195   بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار سوفً السعٌد           -  وفاق المغٌر   

   من85)  طبقا لنص  المادة 06/12/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

  :بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1840803  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن تومً صهٌب            -  شباب سٌدي عمران   

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

( و )الفوج     
 

  (:30/11/2018فئة األواسط ليوم رائد المنيعة /  مستقبل لماضي)  مقابلة 356القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   العاٌب محمد أمٌن     -  مستقبل لماضً 1840207 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

1840084  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    زمالة عبد القادر       -  رائد المنٌعة   

   من85)  طبقا لنص  المادة 06/12/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

 

 إستئناف
 

  (:16/11/2018شباب جامعة فئة األكابر ليوم / مولودية المقارين  ) مقابلة 282القضية 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 المسلطةل
1811403  بطاقة حـمراء بسبب شتم العب خصم      باباي هانً              -  مولودٌة المقارٌن   

22/11/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 3.000غرامة قدرها +  نافدتٌن (02)ٌعـاقب باإلقصاء لمقابلتٌن   

  (.                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة111)                 طبقا لنص المادة 

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

 

.الباقي دون تغيير  

 

 

 

 



 

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

 

  . (00-03 )بنتٌجة  (شباب تبسبست)و منح ثالث نقاط لصالح نادي  (رائد حسً القارة)خسارة المقابلة بالنسبة لنادي - 

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   

 

.الباقي دون تغيير  
 

 

 

 

 

 



 

:المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات  

.30/11/2018 تارٌخ شباب الحدب / أولمبً الوادي-   

.30/11/2018 تارٌخ شباب سٌدي عمران / إتحاد النزلة الوادي-   

.30/11/2018 بتارٌخ أمل سوف / مولودٌة حاسً مسعود-   

.30/11/2018 بتارٌخ نجم بوغفالة / وفاق المغٌر-   

.30/11/2018 بتارٌخ إتحاد العسافٌة / إتحاد برٌان-   

.30/11/2018 بتارٌخ  ترجً مرماد /رائد المنٌعة-   

.30/11/2018 بتارٌخ  إتحاد حاسً الدالعة /مولودٌة أوالد القعدة-   

.30/11/2018بتارٌخ  إتحاد شباب إلٌزي  /نادي المٌزان جانت-   

.30/11/2018 بتارٌخ  شباب تٌن خاتمة جانت /أغوم جانت-   

.30/11/2018 بتارٌخ  وداد مدٌنة زلفانة /رائد سٌدي ساعد-   

.01/12/2018 بتارٌخ  إتحاد عجاجة /شباب حً المنظر الجمٌل-   

.01/12/2018 بتارٌخ  مستقبل الدبداب /شباب البرج القدٌم-   

 

 

 

 

                            المسير اإلداري لقسم اإلنضباط
                           دريس الهواري               

 


