
 الرابطة الجهوية لكرة القدم ورقلة

 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم
L.R.F.O      
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     13/12/2018:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
 
   

 
 

       دراسة القضايا        

  ( أ )مقابالت القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج 

 

  (:09/11/2018 فئة األكابر ليوم إتحاد النخلة/  وفاق ورقلة ) مقابلة 357القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     طوٌجٌن شمس الدٌن-  وفاق ورقلة 1810530 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
1  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           بلعباس عابد          -  وفاق ورقلة 811711

بن عمر أبوحنٌفة        -  إتحاد النخلة 1811371 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
  عطاء هللا علً          -  إتحاد النخلة 1811433 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

1811375  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        رقٌعة محمد             -  إتحاد النخلة   
بوطة خالد                -  إتحاد النخلة 1811370 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:30/11/2018 فئة األكابر ليوم وفاق عين ماضي/   إتحاد النخلة) مقابلة 358القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        بن عمر مصباح         -  إتحاد النخلة 1811288   

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1811289 دغوم فوزي            -  إتحاد النخلة   
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        باسً بشٌر               -  إتحاد النخلة 1811380   

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          داودي نبٌل رضوان    -  وفاق عٌن ماضً 1810742 
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1810739 روان حمزة             -  وفاق عٌن ماضً   

 

  (:07/12/2018 فئة األكابر ليوم أمل سيدي مهدي/   نادي المقارين)مقابلة  359القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
        عٌشاوي عبد الحق-  نادي المقارٌن 1810631 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
1811702  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً               هامل عبد المطلب-  أمل سٌدي مهدي 

كداري أحمد عبد القادر -  أمل سٌدي مهدي 1811459 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

 

 

 

 

 



 

  (:07/12/2018 فئة األكابر ليوم إتحاد النخلة /  إتحاد الزاوية العابدية)  مقابلة 360القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1811426   حنونة الهاشمً        -  إتحاد الزاوٌة العابدٌة 

 

  (:07/12/2018 فئة األكابر ليوم وفاق مقر/   وفاق ورقلة) مقابلة 361القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
        سعدي عادل      -  وفاق ورقلة 1810450 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

1810528  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    والد سالم فاروق       -  وفاق ورقلة   

13/12/2018تدفع 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 

      دكمة مروان        -  وفاق مقر 1810175 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
 

  (:07/12/2018 فئة األكابر ليوم أمل ورقلة/   وفاق عين ماضي) مقابلة 362القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        أطاطً هواري          -  وفاق عٌن ماضً 1810888   

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1811484 قٌطون عبد المؤمن    -  أمل ورقلة   
 

  (:07/12/2018 فئة األكابر ليوم نجوم إليزي/   إتحاد ورقلة) مقابلة 363القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
        خمٌس نعٌم        -  إتحاد ورقلة 1810140 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

1812286  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    طاهري محمد لمٌن    -  نجوم إلٌزي   

13/12/2018تدفع 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 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
ٌعـاقب    – بطاقة حـمراء بسبب شتم الحكم    1810138        ساٌح محمد لمٌن  -  إتحاد ورقلة 

13/12/2018تدفع 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 
 

   ( ب )مقابالت القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج 
 

  (:08/12/2018 فئة األكابر ليوم أمل سريع متليلي/   أولمبي بوعامر) مقابلة 364القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
        بروبة بالل        -  أولمبً بوعامر 1810241 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

1810067  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً              معاش مسعود      -  أولمبً بوعامر 
عزي طارق              -  أولمبً بوعامر 1810205 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

نصٌب نصر الدٌن       -  أولمبً بوعامر 1811091 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

 

 



 

  (:08/12/2018فئة األكابر ليوم شمس األصيل تمنراست /   إتحاد النزلة تقرت) مقابلة 365القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     جابو محمد لخضر  -  إتحاد النزلة تقرت 1810110 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

1810914  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    دحمانً سٌد أحمد      -  شمس األصٌل تمنراست   

13/12/2018تدفع 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 

1840349  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    حابة ٌونس             -  شمس األصٌل تمنراست   

13/12/2018تدفع 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 

1810886  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    أوالد سٌدي صالح محمد -  شمس األصٌل تمنراست   

13/12/2018تدفع 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 

      رزوق عبد الفتاح   -  شمس األصٌل تمنراست 1810915 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
      زاهً عبد الحمان   -  شمس األصٌل تمنراست 1810911 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

 ل

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810226  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن      بوطاجٌن فراس     -  إتحاد النزلة تقرت 

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

:العب أشير عليه بعد نهاية المقابلة  

  قام هذا الالعب– 1810886 صاحب الرخصة رقم  ( شمس األصٌل تمنراست ) العب نادي أوالد سٌدي صالح محمد- 

:  بعد نهاٌة المقابلة وعلٌه ٌعاقب بـ  المساعد الثانً ومحاولة اإلعتداء علٌهشتم الحكم ب                                             

 طبقا  13/12/2018دج تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  5.000غرامة مالٌة قدرها +  مقابالت إقصاء نافذ 08       - 

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

: أشير عليهمسير  

شتم قام هذا المسٌرب– 180011 صاحب الرخصة رقم  (شمس األصٌل تمنراست  )نادي عرباوي محمد العلمً مدرب -   

: وعلٌه ٌعاقب بـ  الرئٌسً و مساعده الثانً  الحكم   

 غرامة +  13/12/2018إقصاء نافذة بالمنع من ممارسة أي نشاط أو وظٌفة لها عالقة بكرة القدم إبتداء من تارٌخ  أشهر 06       - 

  من القانون المنظم112) طبقا لنص المادة  13/12/2018دج تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  10.000          مالٌة قدرها 

 (.           لبطولة كرة القدم هواة 

 

  (:08/12/2018 فئة األكابر ليوم مستقبل الحمادين/   نجم باب الوادي) مقابلة 366القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
        لطوفة عبد القادر -  نجم باب الوادي 1810717 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
1810127  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر             خالٌفة سعٌد       -  مستقبل الحمادٌن 

 

 

 

 



 

  (:08/12/2018 فئة األكابر ليوم إتحاد حاسي الرمل/   هالل غرداية) مقابلة 367القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      مختاري حسام الدٌن-  هالل غرداٌة 1811335 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
1811012  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         ٌحٌاوي سلٌمان        -  هالل غرداٌة 

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

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811011  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن      كتٌلة الشٌخ          -  هالل غرداٌة 

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

1810431  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن      بغداد كمال          -  إتحاد حاسً الرمل 

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

  (:08/12/2018 فئة األكابر ليوم شباب قصر ورقلة/   شباب قصر الحيران) مقابلة 368القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
        شوشة داود       -  شباب قصر الحٌران 1810686 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

1810831  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر             بن شاعة عمر     -  شباب قصر الحٌران 
مٌلودي بلخٌر            -  شباب قصر ورقلة 1811503 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

هارون الهاشمً         -  شباب قصر ورقلة 1811504 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811355  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن      بوغابة أنٌس        -  شباب قصر ورقلة 

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

   ( أ ) فئة األكابر الفوج ثانيمقابالت القسم الجهوي ال
 

  (:19/10/2018 فئة األكابر ليوم نادي بوغفالة/  إتحاد النزلة الوادي ) مقابلة 369القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
        قصاب ٌونس      -  إتحاد النزلة الوادي 1840125 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
1810441  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر             رحمانً حسٌن     -  نادي بوغفالة 

طبشً طارق             -  نادي بوغفالة 1810721 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطةل
1810405  بطاقة حـمراء بسبب شتم العب خصم      صٌاد فارس             -  نادي بوغفالة   

تدفع فً أجل شهر  دج 3.000غرامة قدرها  + 25/10/2018 نافدتٌن إبتداء من تارٌخ (02)ٌعـاقب باإلقصاء لمقابلتٌن   

  (.                   من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة111)   طبقا لنص المادة 25/10/2018إبتداء من تارٌخ                
 

 

 

 

 

 



 

  (:09/11/2018 فئة األكابر ليوم أولمبي الوادي/   شباب حاسي مسعود) مقابلة 370القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
        عباس بن ساسً  -  شباب حاسً مسعود 1811788 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

1810998  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             مدالل أحمد عادل  -  أولمبً الوادي 
 

  (:09/11/2018 فئة األكابر ليوم نادي بوغفالة/   شباب الحدب) مقابلة 371القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بورقعة مصطفى         -  شباب الحدب 1811864 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
1811871  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          الداوي محمد فٌصل    - شباب الحدب 

نتٌش بلخٌر               -  شباب الحدب 1811862 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
  بدوي عبد السالم        -  نادي بوغفالة 1810779 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

1811846  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        خضران نوح           -  نادي بوغفالة   
 

  (:20/11/2018 فئة األكابر ليوم إتحاد أنقوسة/   شباب تبسبست) مقابلة 372القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
طراد عمر                -  شباب تبسبست 1811817 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1810547  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          خاخة سعٌد              - إتحاد أنقوسة 
 

  (:23/11/2018 فئة األكابر ليوم نادي بوغفالة/  شباب سيدي عمران ) مقابلة 373القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن طالب تقً الدٌن      - شباب سٌدي عمران 1811560 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
  رحمانً أسامة          - نادي بوغفالة 1810462  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

 

 

  (:01/12/2018 فئة األكابر ليوم مولودية سيدي سليمان/  نادي بوغفالة ) مقابلة 374القضية 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        

 

  (:07/12/2018 فئة األكابر ليوم رائد حاسي القارة/   إتحاد أنقوسة) مقابلة 375القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      قرٌشً الشٌخ        -  إتحاد أنقوسة 1810455 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810040  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن    سعٌدات سعد          -  رائد حاسً القارة 

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

 

 



 

  (:07/12/2018 فئة األكابر ليوم إتحاد النزلة الوادي/   مولودية سيدي سليمان) مقابلة 376القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  العابد عبد الغنً         -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 1810667 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

1841593  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بشٌري بلقاسم          -  إتحاد النزلة الوادي  
 

  (:07/12/2018 فئة األكابر ليوم إتحاد الحمادين/   شباب سيدي عمران) مقابلة 377القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      بن عوالً بدر الدٌن-  شباب سٌدي عمران 1811171 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
  كبٌر أٌمن               -  إتحاد الحمادٌن 1810924 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

1810064  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         شكٌمة بوبكر          -  إتحاد الحمادٌن 
 

  (:08/12/2018 فئة األكابر ليوم ترجي تقديدين/   شباب حاسي مسعود) مقابلة 378القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      بوخبزة علً         -  ترجً تقدٌدٌن 1810145 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810708  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن    مقدم نصر الدٌن      -  ترجً تقدٌدٌن 

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

  (:07/12/2018 فئة األكابر ليوم أولمبي الوادي/  مولودية سكرة ) مقابلة 379القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بلفار حسٌن               - مولودٌة سكرة 1811442 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

1811133  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          دٌدي الحاج المشري   - أولمبً الوادي 
 

  ( ب ) فئة األكابر الفوج ثانيمقابالت القسم الجهوي ال
  

  (:30/11/2018 فئة األكابر ليوم مولودية سعيد عتبة/   نادي سيدي خويلد) مقابلة 380القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      طٌبً الطٌب        -  مولودٌة سعٌد عتبة 1811507 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811837  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن    بن سعد أسامة        -  نادي سٌدي خوٌلد 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

  (:30/11/2018فئة األكابر ليوم أتليتيك حاسي مسعود /  مولودية المقارين ) مقابلة 381القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     خذران معتز باهلل    -  مولودٌة المقارٌن 1811745 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

1811165  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    محلً زٌن العابدٌن    -  مولودٌة المقارٌن   

تدفع فً أجل شهر  دج 2.000غرامة قدرها  + 06/12/2018 الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ   

   (.                   من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة102) طبقا لنص المادة  06/12/2018               إبتداء من تارٌخ 

     دعاس أسامة         -  أتلٌتٌك حاسً مسعود 1811665 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

     قتال عبد هللا المهدي -  أتلٌتٌك حاسً مسعود 1811875 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
1811634  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    بن عمارة خلٌل         -  أتلٌتٌك حاسً مسعود   

تدفع فً أجل شهر  دج 2.000غرامة قدرها  + 06/12/2018 الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ   

   (.                   من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة102) طبقا لنص المادة  06/12/2018               إبتداء من تارٌخ 
 

  (:07/12/2018 فئة األكابر ليوم شباب حي المنظر الجميل/  مولودية سعيد عتبة ) مقابلة 382القضية رقم 

:اإلنذارات  

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

 

 

  (:07/12/2018 فئة األكابر ليوم شباب جامعة/  شباب القواطين ) مقابلة 383القضية رقم 

:اإلنذارات  

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

  داودي حدٌفة            -  شباب القواطٌن 1810690 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
  سلٌمانً عماد الدٌن     -  شباب جامعة 1810975 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

  حمٌداتو إبراهٌم         -  شباب جامعة 1811896 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810650  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن    سروطً بلخٌر        -  شباب القواطٌن 

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

1810645  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن   طوٌل عمار بهاء الدٌن-  شباب القواطٌن 

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

1810676  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن الصمد .مفتاح أشرف ع-  شباب جامعة   

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

:العب أشير عليه بعد الطرد  

  شتم الحكم قام هذا الالعب ب– 1810645 صاحب الرخصة رقم  (شباب القواطٌن ) العب نادي طوٌل عمار بهاء الدٌن- 

: وعلٌه ٌعاقب بـ   الرئٌسً مباشرة بعد طرده بسبب تحصله على إنذارٌن متتالٌٌن   

 طبقا  13/12/2018دج 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 
 

 

 

 

 



 

  (:08/12/2018 فئة األكابر ليوم مولودية بامنديل/   نجم بوغفالة) مقابلة 384القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      خمقانً محمد فاتح  -  نجم بوغفالة 1810632 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

  بوطبة بالل              -  مولودٌة بامندٌل 1810565 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

      زرقون بوحفص    -  مولودٌة بامندٌل 1810599 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
      عوارٌب سعد        -  مولودٌة بامندٌل 1810564 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

 

  (:07/12/2018 فئة األكابر ليوم نادي سيدي خويلد/   أمل سوف) مقابلة 385القضية رقم 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811528  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم خنفر ٌوسف            -  نادي سٌدي خوٌلد   

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

  ( ج ) فئة األكابر الفوج ثانيمقابالت القسم الجهوي ال
 

  (:23/11/2018 فئة األكابر ليوم رائد سيدي ساعد/  مستقبل لماضي ) مقابلة 386القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  طرودي عبد هللا         -  مستقبل لماضً 1810718 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

  زاكً عٌسى             -  مستقبل لماضً 1810495 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
  قرع إبراهٌم             -  رائد سٌدي ساعد 1810214 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

 

  (:07/12/2018 فئة األكابر ليوم مولودية البيضاء/   وداد األغواط) مقابلة 387القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  جلٌطً توفٌق           -  مولودٌة البٌضاء 1810325 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
1810330  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         حمكة محمد            -  مولودٌة البٌضاء 

 

  (:07/12/2018فئة األكابر ليوم رائد المنيعة /   إتحاد حاسي الدالعة) مقابلة 388القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     لوعٌل حسٌن         -  إتحاد حاسً الدالعة 1810038 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

  لوعٌل طارق            -  إتحاد حاسً الدالعة 1810076 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
      زوبٌري ٌوسف     -  رائد المنٌعة 1810101 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

      مصطفى عمر       -  رائد المنٌعة 1811972  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   

  13/12/2018تدفع 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                
 

 

 

 

 

 

 



 

  (:07/12/2018فئة األكابر ليوم رائد سيدي ساعد /   ترجي مرماد) مقابلة 389القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     زٌان قوٌدر           -  ترجً مرماد 1811053 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

  نفوسً شكٌب           -  ترجً مرماد 1811571 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

      قفاري زٌن العابدٌن-  رائد سٌدي ساعد 1810212 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
     مدانً كرٌم           -  رائد سٌدي ساعد 1810230 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

 

  ( 1د ) فئة األكابر الفوج ثانيمقابالت القسم الجهوي ال
 

  (:07/12/2018فئة األكابر ليوم تين تزريفت جانت /   شباب تين خاتمة) مقابلة 390قم  رالقضية

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     دحمانً عماد         -  شباب تٌن خاتمة 1841487 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

 

  سنة (19)سم الجهوي األول فئة األواسط األقل من الق 
 

( أ )الفوج    

 

  (:07/12/2018فئة األواسط ليوم مشعل حاسي مسعود /  مستقبل الرويسات)  مقابلة 391القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
لمقدم الهاشمً            -  مستقبل الروٌسات 1841007 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

سنوسً محمد عماد      -  مشعل حاسً مسعود 1840980 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:08/12/2018فئة األواسط ليوم إتحاد األغواط / شباب بني ثور )  مقابلة 392القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  زروقً محمود          -  شباب بنً ثور 1841132 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1840913  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن عتبً زوبٌر              -  شباب بنً ثور   

       (لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى    من القانون المنظم87)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة
 

( أ ) كرة القدم النسوية الفوجمقابالت   

  

  (:01/12/2018فئة األكابر ليوم أتليتيك بسكرة /  مولودية عين البيضاء ) مقابلة 393القضية رقم 

:اإلنذارات  

        ةإسم الالعب            النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    بن مهٌرس نبٌلة        -  مولودٌة عٌن البٌضاء 1812269 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

1812302  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          بوشاٌب ٌسمٌنة       -  أتلٌتٌك بسكرة 
 

 

 



 

:المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات  

.19/10/2018شباب حاسً مسعود بتارٌخ / مولودٌة سٌدي سلٌمان -   

.24/11/2018أمل سٌدي مهدي بتارٌخ / وفاق مقر -   

.30/11/2018شباب قصر الحٌران بتارٌخ / شمس االصٌل تمنراست -   

.30/11/2018إتحاد النزلة تقرت بتارٌخ / مستقبل الحمادٌن -   

.07/12/2018إتحاد الخنق بتارٌخ / شباب سٌدي بوعزٌز -   

.07/12/2018شباب البرج القدٌم بتارٌخ / وفاق جانت -   

. مقابلة لم تلعب بسسب غٌاب فرٌق نادي المٌزان جانت07/12/2018نادي المٌزان جانت بتارٌخ / مستقبل الدبداب -   

.07/12/2018شباب الحدب بتارٌخ / شبٌبة زلفانة -   

.07/12/2018مولودٌة حاسً مسعود بتارٌخ  / مستقبل بلدة عمر -   

.07/12/2018مولودٌة المقارٌن بتارٌخ / مولودٌة حاسً مسعود -   

.07/12/2018نصر حاسً الدالعة بتارٌخ / وداد مدٌنة زلفانة -   

.08/12/2018مولودٌة أوالد القعدة بتارٌخ / جوهرة قصر الحٌران -   

.08/12/2018نادي األغواط بتارٌخ / إتحاد العسافٌة -   
 

 تسوية وضعية عقابية
 

13/12/2018 بتارٌخ 1695 و المسجل تحت رقم ( إتحاد أنقوسة )بعد اإلطالع على الطلب المودع من طرف فرٌق -   

  ٌنشط لدٌه حالٌا برقم الرخصة الذيمحجر حسٌن  و الذي من خالله طلب هذا الفرٌق تسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعب 

 1810919.  

  إتحاد حاسً مسعودضمن فرٌق فً القسم الوالئً  2017/2018 كان ٌنشط خالل الموسم الفارط حٌث أن هذا الالعب- 

.1710130برقم الرخصة      

خاللتٌن بسبب شتم العب خصم نافد( 02)بمقابلتٌن  عوقب 2017/2018 خالل الموسم محجر حسٌنحٌث أن الالعب -   

.24/04/2018 شباب مستقبل الشط و فرٌق إتحاد حاسً مسعود بتارٌخ  المقابلة التً جمعت نادي   

.مقابلتٌن دون إستنفاده لعقوبة الـ2017/2018حٌث أن هذا الالعب واصل المشاركة إلى غاٌة نهاٌة الموسم -   

  2018/2019ط فً صفوفه خالل الموسم الحالً محجر حسٌن لٌنشو بعد إستقدامه الالعب  ( إتحاد أنقوسة )حٌث أن فرٌق - 

.  تقدم بطلب لتسوٌة وضعٌة الالعب المذكور  
                                                

 بعد الدراسة قررت اللجنة
 

 

  نطبق نص المادة1810919رخصة رقم فئة األكابر  ( إتحاد أنقوسة ) الناشط بفرٌق محجر حسٌنلتسوٌة وضعٌة الالعب - 

. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 134    

مقابالت نافدة إبتداء من تارٌخ ( 03 )ٌساوي فً المجموع   ما ( 02 + 01) مقابلة إقصاء نافد زائد العقوبة األصلٌة  (01- )  

  13/12/2018.  

 

 

                            المسير اإلداري لقسم اإلنضباط
                           دريس الهواري               

 


