
 الرابطة الجهوية لكرة القدم ورقلة

 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم
L.R.F.O 

 

  2018/2019الموسم الرٌاضً 

16:المحضر رقم  

     10/01/2019:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
 

 

    (مرحلة اإلياب  ) دراسة القضايا        

  ( أ )فئة األكابر الفوج ل األولمقابالت القسم الجهوي 
 

  (:04/01/2019فئة األكابر ليوم وفاق عين ماضي /  أمل سيدي مهدي ) مقابلة 441القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811685  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن عبد الصادق بالل   -  أمل سٌدي مهدي   
  1810877 مسعودان مصطفى     -  وفاق عٌن ماضً   
1810742  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        داودي نبٌل              -  وفاق عٌن ماضً   

 

  (:05/01/2019 فئة األكابر ليوم  نادي المقارين/  وفاق ورقلة)مقابلة  442القضية رقم 

  :اإلنذارات

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811451  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً            بوغابة محمد رمزي  - وفاق ورقلة 

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        جمعً محمد نجٌب       -  نادي المقارٌن 1811096   
 

  (:05/01/2019 فئة األكابر ليوم  إتحاد ورقلة/ وفاق مقر )مقابلة  443القضية رقم 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810354  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن    دحمانً بلقاسم        -  وفاق مقر          

                  .(كرة القدم هواة  المنظم لبطولة  من القانون103) ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة 

   ساسً كمال           -  إتحاد ورقلة 1811419 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

                  .(كرة القدم هواة  المنظم لبطولة  من القانون103) ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة 
 

  (:05/01/2019 فئة األكابر ليوم شباب سيدي بوعزيز/   إتحاد النخلة)مقابلة  444القضية رقم 

  :اإلنذارات

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1811431    زٌد حسام الدٌن       -  إتحاد النخلة 
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        بوطة خالد                -  إتحاد النخلة 1811370   

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        وقاد عبد العالً           -  شباب سٌدي بوعزٌز 1811357   
 

 

 

 

 



( ب )فئة األكابر الفوج ل األولالقسم الجهوي   
 

  (:04/01/2019 فئة األكابر ليوم وفاق هقار تمنراست/   هالل غرداية)مقابلة  445القضية رقم 

  :اإلنذارات

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810903  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           رزمة عمار           -  هالل غرداٌة 

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        بن جلول محمد امٌن     -  هالل غرداٌة 1811017   

هٌبة عثمان               -  وفاق هقار تمنراست 1810994 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811277  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن    شقوٌنً ٌوسف        -  وفاق هقار تمنراست 

                  .(كرة القدم هواة  المنظم لبطولة  من القانون103) ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة 

 

  (:04/01/2019فئة األكابر ليوم إتحاد النزلة تقرت /  أمل سريع متليلي ) مقابلة 446القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811058  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       البرج ٌوسف            -  أمل سرٌع متلٌلً   

1810693  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       والد ٌحً العٌد          -  أمل سرٌع متلٌلً   

بن غشً زوبٌر          -  أمل سرٌع متلٌلً 1811115 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بن شاع فؤاد              -  أمل سرٌع متلٌلً 1811060 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1810184  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بوجرادة عبد الباسط    - إتحاد النزلة تقرت 
:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811113  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن    باهً عبد القادر       -  أمل سرٌع متلٌلً 

                  .(كرة القدم هواة  المنظم لبطولة  من القانون103) ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة 

:غرامات  
 

  بسبب وذلك10/01/2019فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (أمل سرٌع متلٌلً)غرامة ٌدفعها نادي  دج 3.000 أالفثالثة - 

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

  (:04/01/2019فئة األكابر ليوم مستقبل الحمادين /  شباب قصر ورقلة ) مقابلة 447القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811505  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن زرٌاطة شرف      -  شباب قصر ورقلة   

1810127  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        خالٌفة السعٌد           -  مستقبل الحمادٌن   
 

  (:05/01/2019فئة األكابر ليوم أولمبي بوعامر /  إتحاد حاسي الرمل ) مقابلة 448القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810186  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        الرؤوف / بلخرشوش ع -  إتحاد حاسً الرمل   

1810089  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        قوٌسم عبد الكرٌم       -  أولمبً بوعامر   
 

 

 

 

 

 



( أ )فئة األكابر الفوج ل الثانيالقسم الجهوي   
 

  (:05/01/2019فئة األكابر ليوم شباب سيدي عمران /  أولمبي الوادي ) مقابلة 449القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811008  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        سالمً عادل            -  أولمبً الوادي   

1811005  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        مصباحً ضٌاء الدٌن  -  أولمبً الوادي   

1811173  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        حاج سعٌد نور الدٌن   -  أولمبً الوادي   
1840809  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عباسً بهاء الدٌن      -  شباب سٌدي عمران   

1840800  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        حمٌة عبد الودود        -  شباب سٌدي عمران   
1811226  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بوخالفة ٌاسٌن           -  شباب سٌدي عمران   

:العب أشير إليه  

قام هذا الالعب بإهانة الحكم الرئٌسً (شباب سٌدي عمران  ) العب فرٌق 1811277معامٌر عالء الدٌن رخصة رقم -   

  تدفع فً أجل شهر دج10.000غرامة نافدة قدرها  + مقابالت نافدة 04و بالتالً ٌعاقب باإلقصاء لـ  (اإلتهام بالرشوة  )  

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 112)  طبقا لنص المادة 10/01/2019  إبتداء من تارٌخ   
     

  (:05/01/2019فئة األكابر ليوم رائد حاسي القارة /  ترجي تقديدين ) مقابلة 450القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1810360 بن دبٌلً عنتر          -  ترجً تقدٌدٌن   
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1810146 مدانً علة               -  ترجً تقدٌدٌن   

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

  (:01/2019/فئة األكابر ليوم إتحاد أنقوسة /  إتحاد النزلة الوادي ) مقابلة 451القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1841594 خالدي محمد أكرم      -  إتحاد النزلة الوادي   

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1840540 بن منصور أحمد ضرار -  إتحاد أنقوسة   
 

  (:05/01/2019فئة األكابر ليوم شباب تبسبست /   شباب الحدب) مقابلة 452القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811888  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           الداوي محمد الطاهر -  شباب الحدب 

1811868  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           بوصوفة أدم          -  شباب الحدب 

1811883  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           بلخٌرة محمد غزالً -  شباب الحدب 
1812561  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بلقاسم طارق            -  شباب الحدب   

1841546  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        حمٌم ٌحً               -  شباب الحدب   
1811841  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        زنو أنور عبد الباسط   -  شباب تبسبست   

1812224  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عبد الجواد عصام      -  شباب تبسبست   
:غرامات  

 

  بسبب سوء وذلك10/01/2019فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شباب الحدب)غرامة ٌدفعها نادي  دج 3.000 أالفثالثة - 

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

 

 

 

 



  (:04/01/2019فئة األكابر ليوم مولودية سكرة /  نادي بوغفالة ) مقابلة 453القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1812100 بوزاهر محمد           -  نادي بوغفالة   

1810795  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        هٌدوب محمد           -  مولودٌة سكرة   
 

  (:04/01/2019فئة األكابر ليوم شباب حاسي مسعود /  إتحاد الحمادين ) مقابلة 454القضية رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

(شباب حاسً مسعود  ) من الشوط الثانً و ذلك بعد إنسحاب العبً فرٌق 56حٌث إتضح بأن المقابلة توقفت فً الدقٌقة -   

.  من أرضٌة المٌدان و رفضهم مواصلة اللعب  
 

.من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة(  65) لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة تطبيق نص المادة   

 .(إتحاد الحمادٌن  ) لصالح فرٌق 00 / 03المقابلة بنتٌجة  (شباب حاسً مسعود  )خسارة نادي -        
 

( ب )فئة األكابر الفوج ل الثانيالقسم الجهوي   
 

  (:14/12/2018فئة األكابر ليوم مولودية سعيد عتبة /  وفاق المغير ) مقابلة 455القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1811085 طبٌب حاتم              -  وفاق المغٌر   

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

1811740  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       كبدي شرف الدٌن       -  مولودٌة سعٌد عتبة   
1811497  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       تجانً ٌعقوب            -  مولودٌة سعٌد عتبة   

 

  (:14/12/2018فئة األكابر ليوم شباب القواطين /  أتليتيك حاسي مسعود ) مقابلة 456القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1811665   دعاس أسامة            - أتلٌتٌك حاسً مسعود 

1810690  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       دودي حدٌفة             -  شباب القواطٌن   
 

  (:05/01/2019فئة األكابر ليوم أمل سوف /  مولودية بامنديل ) مقابلة 457القضية رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر الحكم-   

:مسير أشير إليه   

قام هذا األخٌر باإلحتجاجات المتكررة على الحكم  (مولودٌة بامندٌل  ) مدرب نادي 180271عوارٌب عقبة رخصة رقم - 

تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + نافدة  ( 01 )الرئٌسً و بالتالً ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة 

   (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة  10/01/2019

  (:04/01/2019فئة األكابر ليوم نجم بوغفالة /   مستقبل بلدة عمر) مقابلة 458القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810855  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن حامة محمد األخضر-  مستقبل بلدة عمر   

 

 

 

 



  (:05/01/2019فئة األكابر ليوم نادي سيدي خويلد /   شباب حي المنظر الجميل) مقابلة 459القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810050  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        حٌدوسً بوبكر         -  شباب حً المنظر الجمٌل   

1811837  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن ساعد أسامة         -  نادي سٌدي خوٌلد   
:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811801  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن خمقانً المبروك أشرف-  نادي سٌدي خوٌلد   

                  .(كرة القدم هواة  المنظم لبطولة  من القانون103) ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة 
 

  (:04/01/2019فئة األكابر ليوم مولودية حاسي مسعود /  وفاق المغير ) مقابلة 460القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1811018   حمالوي عالء الدٌن    - وفاق المغٌر 

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811015  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن قرزة عبد الحفٌظ        -  وفاق المغٌر   

                  .(كرة القدم هواة  المنظم لبطولة  من القانون103) ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة 

1812475  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن بن عمر نور الدٌن      -  مولودٌة حاسً مسعود   

                  .(كرة القدم هواة  المنظم لبطولة  من القانون103) ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة 
 

( ج )فئة األكابر الفوج ل الثانيالقسم الجهوي   
 

  (:14/12/2018فئة األكابر ليوم وداد مدينة زلفانة /  إتحاد بريان ) مقابلة 461القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1811677   شٌبة حسٌن             - إتحاد برٌان 

1811317  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       زمٌت عبد الرحمان    -  إتحاد برٌان   

1811922  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        لغوٌطر مصطفى       -  وداد مدٌنة زلفانة   
1810271  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         حاجً لخضر           - وداد مدٌنة زلفانة 

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811392  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن مشاط حمزة             -  إتحاد برٌان   

                  .(كرة القدم هواة  المنظم لبطولة  من القانون103) ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة 
 

  (:04/01/2019فئة األكابر ليوم وداد مدينة زلفانة /  إتحاد العسافية ) مقابلة 462القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1811303   شنوفً ٌحً             - إتحاد العسافٌة 

1810274  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       مٌمونً أٌوب           -  وداد مدٌنة زلفانة   
 

 

 

 

 



  (:04/01/2019فئة األكابر ليوم إتحاد حاسي الدالعة /  إتحاد بريان ) مقابلة 463القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1811398   مرارس عبد الرحمان  - إتحاد برٌان 

1811317  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       زمٌت عبد الرحمان    -  إتحاد برٌان   
1811248  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        زٌطوط معمر          -  إتحاد برٌان   

1810039  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         عجالت حرز هللا       - إتحاد حاسً الدالعة 
:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811396  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن   مجلٌدة عبد الغنً       - إتحاد برٌان 

                  .(كرة القدم هواة  المنظم لبطولة  من القانون103) ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة 

1811257  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  نعجة عطاء هللا         -  إتحاد برٌان   

  تدفع فًدج 3.000غرامة مالٌة قدرها + مقابالت نافدة ( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة -                خصم دون إحداث ضرر جسدي 

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 10/01/2019               أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

1810066  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم بن مجغاٌة أحمد        -  إتحاد حاسً الدالعة   

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

:غرامات  
 

  بسبب سوء وذلك10/01/2019فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (إتحاد برٌان)غرامة ٌدفعها نادي  دج 3.000 أالفثالثة - 

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

  (:04/01/2019ترجي مرماد فئة األكابر ليوم / نادي األغواط  ) مقابلة 464القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
الولهً أسامة            -  نادي األغواط 1811653 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

10/01/2019تدفع 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 

البرج جالل               -  ترجً مرماد 1811244 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
زاوي سٌدي الشٌخ       -  ترجً مرماد 1840411 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1811070  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         رزمة صالح الدٌن     - ترجً مرماد 
:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811569  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن   بوت عبد الرزاق       - نادي األغواط 

                  .(كرة القدم هواة  المنظم لبطولة  من القانون103) ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة 
 

  (:04/01/2019فئة األكابر ليوم وداد األغواط /   رائد سيدي ساعد) مقابلة 465القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810229  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بوقر ناصر              - رائد سٌدي ساعد 

1810771  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        حسانً أحمد             -  وداد األغواط   

 

 

 

 

 



  (:05/01/2019فئة األكابر ليوم جوهرة قصر الحيران /   نصر حاسي الدالعة) مقابلة 466القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810336  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن غٌة مسعود          -  نصر حاسً الدالعة   

1810822  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        ساسً ٌحً              -  جوهرة قصر الحٌران   
 

( 1د )فئة األكابر الفوج ل الثانيالقسم الجهوي   
 

  (:05/01/2019فئة األكابر ليوم تين تزريفت جانت /  إتحاد شباب إليزي ) مقابلة 467القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1811592 أحماحمة إبراهٌم        -  إتحاد شباب إلٌزي   

1812183  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       إٌلس هانً               -  تٌن تزرٌفت جانت   
1812151  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       كوسة محمد             -  تٌن تزرٌفت جانت   

 

  (:05/01/2019فئة األكابر ليوم شباب بلدية إليزي /   أغوم جانت) مقابلة 468القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1841450  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        مامادو حمال            -  أغوم جانت   

1811748  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عكري نور الدٌن       -  شباب بلدٌة إلٌزي   
 

فئة األكابر ل كرة القدم داخل القاعةالقسم الجهوي   
 

( أ )الفوج   
 

  (:05/01/2019فئة األكابر ليوم أهلي حاسي مسعود /  أمل شباب المغير ) مقابلة 469القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1812461 بومادة هود              -  أهلً حاسً مسعود   

 

  (:05/01/2019فئة األكابر ليوم  الوفاء حاسي مسعود/  نجم حاسي مسعود ) مقابلة 470القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812235  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن ساسً محمد مروان -  نجم حاسً مسعود   

1812451  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        معمري محمد رمضان -  الوفاء حاسً مسعود   

1812434  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بوغابة زكرٌاء          -  الوفاء حاسً مسعود   

1812447  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عٌشاوي عبد النبً      -  الوفاء حاسً مسعود   
1841655  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        رواي عبد الحفٌظ       -  الوفاء حاسً مسعود   

 

 

 

 

 

 

 

 



( ب )الفوج      

  (:05/01/2019فئة األكابر ليوم شباب مجد بريان /  مولودية عين البيضاء ) مقابلة 471القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1812401 بورحالوي أبو الخلٌل  -  مولودٌة عٌن البٌضاء   

1812394  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       قوٌسم بوعزة            -  مولودٌة عٌن البٌضاء   

1812395  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بن طوزي صهٌب      -  مولودٌة عٌن البٌضاء   
قندوز محمد العربً    -  مولودٌة عٌن البٌضاء 1812397 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

10/01/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج  1.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

(.                                     من القانون المنظم لبطولة كرة القدم داخل القاعة 99) طبقا لنص المادة   

1812215  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بعٌلٌش إبراهٌم الخلٌل  -  شباب مجد برٌان   

:بالطرودعقوبات   

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812399  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن   حسٌنً بشٌر            - مولودٌة عٌن البٌضاء 

                   (.داخل القاعةكرة القدم  المنظم لبطولة  من القانون101) ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة 

1812174  بطاقة حـمراء بسبب السب العلنً     بلعربً ٌوسف          -  شباب مجد برٌان   

10/01/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500غرامة قدرها +  نافدتٌن (02)ٌعـاقب باإلقصاء لمقابلتٌن   

(.                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم داخل القاعة 108)                 طبقا لنص المادة   

1812171  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن   مجلٌدة سماحً          - شباب مجد برٌان 

          (.داخل القاعةكرة القدم  المنظم لبطولة  من القانون101) ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة 

:غرامات  
 

  وذلك10/01/2019فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (مولودٌة عٌن البٌضاء)غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.000 ألف دينار- 

. (داخل القاعةمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم  127) و هذا تطبٌقا لنص المادة  ( إنذارات05)التسٌٌر للفرٌق   لسوء   
 

  سنة (19) فئة األواسط األقل من بطولة القسم الجهوي
 

( ب )الفوج   

  (:05/01/2019نادي المقارين فئة األواسط  ليوم / وفاق ورقلة  ) مقابلة 472القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1840665  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        حالسة صهٌب           -  نادي المقارٌن   

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1841645  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن داحً إبراهٌم الخلٌل     -  وفاق اورقلة   

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

( ج )الفوج   

  (:04/01/2019فئة األواسط ليوم إتحاد النزلة تقرت /  أمل سريع متليلي)  مقابلة 473القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   بن عبد الصادق عزوزي-  إتحاد النزلة تقرت 1840065 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

 



( د )الفوج   

  (:04/01/2019فئة األواسط ليوم أتليتيك حاسي مسعود /  نادي سيدي خويلد)  مقابلة 474القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   بن مزوزٌة حمزة      -  نادي سٌدي خوٌلد 1861388 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
1841626   بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار بومادة عماد الدٌن       -  أتلٌتٌك حاسً مسعود   

   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   

  (:04/01/2019وفاق المغير فئة األواسط  ليوم / شباب تبسبست  ) مقابلة 475رقم 

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1841090  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن بن زٌنة ٌاسر            -  شباب تبسبست   

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

سنة( 17)مقابالت كأس الجمهورية فئة األشبال أقل من   
 

  (:03/01/2019فئة األشبال ليوم شباب حي المنظر الجميل /  تقرت 40مدرسة  ) مقابلة 476القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1860003 بن علً أٌمن            -  شباب حً المنظر الجمٌل   

 

:المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات  

.28/12/2018 تارٌخ أمل ورقلة/ إتحاد الزاوٌة العابدٌة -   

.29/12/2018 تارٌخ أغوم جانت / تٌن تزرٌفت جانت-   

.04/01/2019 بتارٌخ  شباب القواطٌن /مولودٌة المقارٌن-   

.04/01/2019 بتارٌخ  شباب قصر الحٌران /إتحاد عٌن البٌضاء-   

.04/01/2019 بتارٌخ مولودٌة أوالد القعدة / رائد المنٌعة-   

.04/01/2019 بتارٌخ  نجم باب الوادي /شمس األصٌل تمنراست-   

.05/01/2019 بتارٌخ  إتحاد الزاوٌة العابدٌة /نجوم إلٌزي-   

.05/01/2019 بتارٌخ  مستقبل الدبداب/وفاق جانت -   

 

 

المسير اإلداري لقسم اإلنضباط                                               
                                         ي دريس الهوار

 


