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  2018/2019الموسم الرٌاضً 

14:المحضر رقم  

     20/12/2018:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
 
   

 
 

       دراسة القضايا        

  ( أ )فئة األكابر الفوج ل الثانيمقابالت القسم الجهوي 
 

  (:14/12/2018 فئة األكابر ليوم مولودية سيدي سليمان/   إتحاد الحمادين)مقابلة  394القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  مسعودي فؤاد            -  إتحاد الحامدٌن 1810031 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

1810823  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        العمري ولٌد             -  مولودٌة سٌدي سلٌمان   
 

  (:14/12/2018 فئة األكابر ليوم شباب حاسي مسعود/   نادي بوغفالة) مقابلة 395القضية رقم 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810462  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن      رحمانً أسامة      -  نادي بوغفالة 

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

  (:15/12/2018 فئة األكابر ليوم شباب تبسبست/   إتحاد النزلة الوادي) مقابلة 396القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر            حاج علً أسامة       -  إتحاد النزلة الوادي 1811368 

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

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        شافو إبراهٌم              -  شباب تبسبست 1812225   
 

  ( ب )فئة األكابر الفوج ل الثاني القسم الجهوي 
 

  (:14/12/2018 فئة األكابر ليوم أمل سوف /  شباب حي المنظر الجميل)  مقابلة 397القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1810008   مانع محمد              -  شباب حً المنظر الجمٌل 
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1811139   عبد الالوي سامً      -  أمل سوف 

 

 

 

 



 

  (:14/12/2018 فئة األكابر ليوم مولودية حاسي مسعود /  نادي سيدي خويلد)  مقابلة 398القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1811827   بوخرشة عماد الدٌن   -  نادي سٌدي خوٌلد 

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1811831   شاٌبً بالل             -  نادي سٌدي خوٌلد 

1810942  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         غٌالنً إسحاق         -  مولودٌة حاسً مسعود 
 

  (:15/12/2018 فئة األكابر ليوم نجم بوغفالة /  شباب جامعة)  مقابلة 399القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1810977   حمادة معمر            -  شباب جامعة 

 

  (:15/12/2018 فئة األكابر ليوم إتحاد عجاجة /  مولودية بامنديل)  مقابلة 400القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1811947   جعفور بشٌر           -  إتحاد عجاجة 

 

  ( ج )فئة األكابر الفوج ل الثانيالقسم الجهوي 
 

  (:14/12/2018 فئة األكابر ليوم إتحاد حاسي الدالعة/   رائد سيدي ساعد) مقابلة 401القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
        ركبً إبراهٌم      -  رائد سٌدي ساعد 1810302 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

1810213  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً              قاسمً عبد الحق   -  رائد سٌدي ساعد 
لوعٌل مسعود            -  إتحاد حاسً الدالعة 1810077 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:14/12/2018 فئة األكابر ليوم ترجي مرماد/   نصر حاسي الدالعة) مقابلة 402القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     قرٌنات عٌسى        -  نصر حاسً الدالعة 1810379 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
1811063  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          زٌات عبد الباسط      -  ترجً مرماد 

 

  (:14/12/2018 فئة األكابر ليوم مستقبل لماضي /  نادي األغواط)  مقابلة 403القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1811646   بن الدٌن مقران        -  نادي األغواط 

قواسم محمد رضا        -  مستقبل لماضً 1840205 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بوسبحة حامد             -  مستقبل لماضً 1810498 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

1810499  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         هامل توفٌق            -  مستقبل لماضً 
 

 

 

 

 

 

 



  (:15/12/2018 فئة األكابر ليوم وداد األغواط/   مولودية أوالد القعدة) مقابلة 404القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
        باٌر عبد القادر    -  مولودٌة أوالد القعدة 1810444 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

1841396  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً              دحمانً شاللً     -  مولودٌة أوالد القعدة 
بن عروس علً          -  وداد األغواط 1811552 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  ( 1د ) فئة األكابر الفوج ثانيمقابالت القسم الجهوي ال
 

  (:11/12/2018 فئة األكابر ليوم تين تزريفت جانت/   شباب البرج القديم) مقابلة 405القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مواز خالد                 -  شباب البرج القدٌم 1811995 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1812058  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن الزاٌر عبد الرؤوف -  شباب البرج القدٌم   

بولسان بوبكر             -  شباب البرج القدٌم 1812085 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
عكري نور الدٌن         -  شباب البرج القدٌم 1811748 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

        إٌلس عبد الكرٌم   -  تٌن تزرٌفت جانت 1812079 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

1812095  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً              عوامري سلٌم      -  تٌن تزرٌفت جانت 
كوسة محمد               -  تٌن تزرٌفت جانت 1812151 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812068  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن      بشونً مسعود       -  شباب البرج القدٌم 

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

:غرامات  
 

  وذلك20/12/2018 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( شباب البرج القدٌم)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   
 

   سنة(19)األقل من مقابالت كأس الجمهورية لفئة األواسط 
 

  (:14/12/2018فئة األواسط ليوم  نادي تقرت / إتحاد النزلة تقرت)  مقابلة 406القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
سود ٌعقوب               -  إتحاد النزلة تقرت 1840064 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

حاسً الحاج بلقاسم      -  إتحاد النزلة تقرت 1840032 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
مخادمً لزهر            -  نادي تقرت 1840359 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

طباي لخضر أحمد       -  نادي تقرت 1840396 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
  :عقوبات بالطرود

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1840352  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن صغٌر نصر الدٌن        -  نادي تقرت   

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

 

 

 



  (:14/12/2018فئة األواسط ليوم إتحاد ورقلة /  نجم بوغفالة)  مقابلة 407القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مباركً عبد هللا          -  إتحاد ورقلة 1840415 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

مخرمش الوازن          -  إتحاد ورقلة 1840655 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
 

  (:15/12/2018فئة األواسط ليوم  مولودية حاسي مسعود / مشعل حاسي مسعود)  مقابلة 408القضية رقم 

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1840979  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن حقً معتز باهلل           -  مشعل حاسً مسعود   

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

1841569  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن غربً عبد السالم        -  مولودٌة حاسً مسعود   

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

  (:15/12/2018فئة األواسط ليوم شباب حي المنظر الجميل /  إتحاد أفلو)  مقابلة 409القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
شنٌنً عبد الرشٌد        -  إتحاد أفلو 1841174 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

قدة علً                   -  شباب حً المنظر الجمٌل 1860001 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1841175  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  جاللً زكرٌاء          -  إتحاد أفلو   

تدفع فً أجل  دج 7.000 غرامة مالٌة قدرها+ نافدة ( 02)ٌعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن - خصم دون إحداث ضرر جسدي   

(لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى    من القانون المنظم95)  طبقا لنص المادة 20/12/2018               شهر إبتداء من تارٌخ   

1840006  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  رزٌق محمود           -  شباب حً المنظر الجمٌل   

تدفع فً أجل  دج 7.000 غرامة مالٌة قدرها+ نافدة ( 02)ٌعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن - خصم دون إحداث ضرر جسدي   

(لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى    من القانون المنظم95)  طبقا لنص المادة 20/12/2018               شهر إبتداء من تارٌخ   

:أحداث أشير عليها  

باإلحتجاج الجماعً على الحكم الرئٌس بطرٌقة غٌر منظمة ولم ٌتم تحدٌد هوٌة الفاعلٌن (إتحاد أفلو)قٌام مسٌري نادي -   

:لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى و بالتالً  من القانون المنظم 85  و علٌه قررت اللجنة تطبٌق نص المادة   

: بـ1841177مدبوحً أٌمن عباس صاحب الرخصة  (إتحاد أفلو)معاقبة قائد فرٌق -   

. 20/12/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1500غرامة قدرها + إقصاء نافدة  (01)مقابلة واحدة -   

  (:15/12/2018فئة األواسط ليوم إتحاد النخلة / شباب بني ثور )  مقابلة 410القضية رقم  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1840574  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم بن عمارة عماد الدٌن   -  إتحاد النخلة   

.     (لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى   من القانون المنظم92)  نافدة طبقا لنص المادة ( 01 )ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة   
 

 

 

 

 

 



  سنة (19)فئة األواسط األقل من ل مقابالت البطولة
 

( ه )الفوج    

 

  (:08/12/2018فئة األواسط ليوم شباب سيدي عمران /  شباب تبسبست)  مقابلة 411القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
قاسمً وائل              -  شباب سٌدي عمران 1840813 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

عباسً بهاء الدٌن        -  شباب سٌدي عمران 1840809 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

   سنة(15)من  األصاغر األقل فئةل مقابالت البطولة
 

  (:15/12/2018 ليوم صاغر فئة األمولودية المقارين/   شباب سيدي عمران) مقابلة 412القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عثمانً حمزة             -  شباب سٌدي عمران 1860590 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

:المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات  

.14/12/2018مستقبل بلدة عمر بتارٌخ / مولودٌة المقارٌن -   

.14/12/2018شبٌبة زلفانة بتارٌخ / أولمبً الوادي -   

.14/12/2018إتحاد انقوسة بتارٌخ / ترجً تقدٌدٌن -   

.14/12/2018إتحاد العسافٌة بتارٌخ / مولودٌة البٌضاء -   

 

:لإلعالم  

بالنسبة لطلب تسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعب ما فإنها تخص كل العب تمت مشاركته فً مقابلة دون إستنفاده لكامل العقوبة - 

المسلطة علٌه أما الالعب المعاقب لمدة محددة بتارٌخ معٌن فإن العقوبة تنتهً بمجرد إنقضاء األجل و فً هذه الحالة ٌمكن 

.لالعب المشاركة بطرٌقة ألٌة دون الحاجة إلٌداع طلب ٌتضمن تسوٌة لوضعٌته  

 

 
 

 

                            المسير اإلداري لقسم اإلنضباط
                           دريس الهواري               

 


