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  2018/2019الموسم الرٌاضً 

17:المحضر رقم  

     17/01/2019:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
 
   

 
 

       دراسة القضايا        

  ( أ )فئة األكابر الفوج ل األولمقابالت القسم الجهوي 
 

  (:11/01/2019 فئة األكابر ليوم أمل سيدي مهدي/   إتحاد الزاوية العابدية)مقابلة  477القضية رقم 

  :اإلنذارات

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1811424    سوٌسً سٌف الدٌن   -  إتحاد الزاوٌة العابدٌة 

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        قاضً إلٌاس              -  أمل سٌدي مهدي 1811458   
 

  (:11/01/2019 فئة األكابر ليوم أمل ورقلة/   إتحاد النخلة)مقابلة  478القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
رقٌعة محمد              -  إتحاد النخلة 1811375 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

لطرش لحسن             -  أمل ورقلة 1811048 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
 

 

  (:11/01/2019فئة األكابر ليوم وفاق ورقلة /  إتحاد ورقلة ) مقابلة 479رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810540  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        شرفً عبد الرؤوف    -  إتحاد ورقلة   

1810151  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          تلٌلً عبد المالك        - إتحاد ورقلة 
1810457  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عطوات عبد الوهاب   -  إتحاد ورقلة   

بن ساسً عبد الوهاب -  وفاق ورقلة 1811452 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

17/01/2019تدفع 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 

بلبركة عبد الغانً        -  وفاق ورقلة 1811450 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
سعدي عادل              -  وفاق ورقلة 1810450 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:11/01/2019فئة األكابر ليوم نجوم إليزي /  إتحاد الخنق ) مقابلة 480القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810617  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        مراح احمد              -  إتحاد الخنق   
1810630  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          شمة محمد               - إتحاد الخنق 

1811699  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بوحفص عبد القادر     -  نجوم إلٌزي   
 



  (:11/01/2019 فئة األكابر ليوم نادي المقارين/   شباب سيدي بوعزيز)مقابلة  481م القضية رق

  :اإلنذارات

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         1362 181    جموعً رٌان         -  شباب سٌدي بوعزٌز 
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        طالب منتصر            -  شباب سٌدي بوعزٌز 1840695   

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

  ( ب )فئة األكابر الفوج ل األولمقابالت القسم الجهوي 
 

  (:08/01/2019فئة األكابر ليوم وفاق هقار تمنراست /  نجم باب الوادي ) مقابلة 482القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810715  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عناد عبد الرحمان      -  نجم باب الوادي   
1840380  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          عتٌقً فؤاد              - وفاق هقار تمنراست 

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810805  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن   تٌجانٌة محمد لمٌن     - نجم باب الوادي 

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

  (:12/01/2019 فئة األكابر ليوم أمل سريع متليلي/   مستقبل الحمادين)مقابلة  483القضية رقم 

  :اإلنذارات

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر           عالوة محمد          -  مستقبل الحمادٌن   1810126 

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        خالٌفة سعٌد              -  مستقبل الحمادٌن 1810127   
سرٌر إسالم              -  أمل سرٌع متلٌلً 1811512 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

 

  (:12/01/2019فئة األكابر ليوم إتحاد عين البيضاء /  إتحاد النزلة تقرت ) مقابلة 484القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810110  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        جابو محمد لخضر     -  إتحاد النزلة تقرت   
1811612  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          رقٌق أسامة             - إتحاد عٌن البٌضاء 

1810791  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        هاللً سعٌد             -  إتحاد عٌن البٌضاء   
 

  (:12/01/2019 فئة األكابر ليوم إتحاد حاسي الرمل/   شباب قصر الحيران)مقابلة  485القضية رقم 

  :اإلنذارات

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر           حلٌس عد القادر      -  شباب قصر الحٌران   1810461 

1810663  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        قرومً حٌدر           -  إتحاد حاسً الرمل   
  

( ب )فئة األكابر الفوج ل الثانيمقابالت القسم الجهوي   

  (:28/12/2018فئة األكابر ليوم مولودية بامنديل /  مولودية سعيد عتبة ) مقابلة 486القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811620  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن زاوي محمد كمال  -  مولودٌة سعٌد عتبة   

1811506  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          طٌبً عبد الحكٌم       - مولودٌة سعٌد عتبة 
1810579  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        رحمانً عمران        -  مولودٌة بامندٌل   

 



فئة األكابر ل كرة القدم داخل القاعةالقسم الجهوي   
 

( ب )الفوج   
 

  (:12/01/2019 فئة األكابر ليوم مولودية عين البيضاء/  إتحاد متليلي )مقابلة  487القضية رقم 

  :اإلنذارات

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          موالي إبراهٌم عبد هللا-  إتحاد متلٌلً   1812362 

قصٌرة عبد الرزاق    -  إتحاد متلٌلً 1812377 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

17/01/2019تدفع 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 

  قنذوز عمار            -  مولودٌة عٌن البٌضاء  1812408 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
 

  سنة (19) فئة األواسط األقل من بطولة القسم الجهوي
 

( أ )الفوج   

  (:11/01/2019فئة األواسط ليوم إتحاد أفلو /  األمل الرياضي ورقلة)  مقابلة 488القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر           مكاوي عٌسى          -  األمل الرٌاضً ورقلة 1841209 

1841183   بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار عبٌد أسامة              -  إتحاد أفلو   

   من85)  طبقا لنص  المادة 17/01/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

   شاشً عبد الكرٌم      -  إتحاد أفلو 1860917 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
 

( ب )الفوج   

  (:11/01/2019فئة األواسط ليوم وفاق ورقلة /  إتحاد ورقلة)  مقابلة 489القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر           قروم رامً             -  إتحاد ورقلة 1840416 

    مباركً عبد هللا        - إتحاد ورقلة 1840415 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

1840470  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار جرو الذٌب موسى      -  إتحاد ورقلة   

   من85)  طبقا لنص  المادة 17/01/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 

.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

1840198  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار مهٌري ٌوسف          -  وفاق ورقلة   

   من85)  طبقا لنص  المادة 17/01/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1840197  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن بوغابة نصر الدٌن       -  وفاق ورقلة   

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

 



( ج )الفوج   

  (:12/01/2019فئة األواسط ليوم هالل غرداية /  أولمبي بوعامر)  مقابلة 490القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر           بلعالم عبد الكرٌم       -  أولمبً بوعامر 1840168 

    شطً ولٌد              - أولمبً بوعامر 1840126 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

1840628  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        برٌقش بالل             -  أولمبً بوعامر   
   ربٌع محمد             -  هالل غرداٌة 1840435 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

    شرع هشام             - هالل غرداٌة 1840559 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
   قطاي فاروق           -  هالل غرداٌة 1841054 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1840483  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن بوحفص حمزة           -  هالل غرداٌة   

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

( ه )الفوج   

  (:11/01/2019فئة األواسط ليوم أولمبي الوادي /  شباب جامعة)  مقابلة 491القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   سلمً سلٌمان          -  شباب جامعة 1841030 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

    حمٌدي نصر الدٌن    - شباب جامعة 1840957 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
1841098  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       صندٌد أنٌس            -  أولمبً الوادي   

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1841104  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن حمدانً مراد             -  أولمبً الوادي   

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

:مسير تم طرده   

قام هذا المسٌر بالتلفظ بعبارات منافٌة لألخالق داخل  (أولمبً الوادي  ) مدرب نادي 180169معامرة تجانً رخصة رقم - 

تدفع فً أجل شهر إبتداء من  دج 1.500غرامة قدرها + عقوبة نافدة  ( 02 )الملعب وعلٌه ٌعاقب باإلقصاء لمدة شهرٌن 

  (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى94) طبقا لنص المادة  17/01/2019تارٌخ 

  سنة (17) األقل من شبال فئة األبطولة القسم الجهوي
 

  (:01/01/2019 شبال فئة األوفاق المغير/  نادي المقارين)  مقابلة 492القضية رقم 

:العب أشير عليه   

قام هذا الالعب بشتم الحكم الرئٌسً بعد نهاٌة اللقاء و  (وفاق المغٌر  ) العب نادي 1860867جبري ضرار رخصة رقم - 

تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 7.000غرامة قدرها + نافدة  ( 02 )بالتالً ٌعاقب باإلقصاء لمقابلٌتن 

  (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى100) طبقا لنص المادة  17/01/2019
 

  (:12/01/2019ليوم شبال فئة األإتحاد ورقلة / شباب بني ثور)  مقابلة 493القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    طٌبات ٌوسف          - إتحاد ورقلة 1861310 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

  

 



 

                                           تسوية وضعية عقابية
 

  و الذي 101 تحت رقم ( إتحاد النزلة اتقرت ) من طرف فرٌق 14/01/2019بعد اإلطالع على الطلب المودع بتارٌخ - 

1811838  من خالله طلب هذا الفرٌق تسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعب تواتً صدام رخصة   

  و تم إستقدامه2016/2017حٌث أن الالعب تواتً صدام كان ٌنشط ضمن تشكٌلة فرٌق أمل سٌدي مهدي خالل الموسم - 

  مقابالت نافدة خالل03و قد تحصل هذا الالعب على عقوبة  (إتحاد النزلة تقرت  )  خالل الموسم الحالً لٌنشط بفرٌق 

.(أمل سٌدي مهدي  ) عندما كان ٌلعب لفرٌق 2016/2017   الموسم الرٌاضً   

.حٌث أن هذا الالعب قد إستنفد مقابلتٌن فقط من إجمالً المقابالت الثالثة -   

.تقدم بطلب لتسوٌة وضعٌة الالعب المذكور ( إتحاد النزلة تقرت )حٌث أن فرٌق -   
                                                

             بعد الدراسة قررت اللجنة
 

 

نطبق نص 1811838رخصة رقم فئة األكابر  ( إتحاد النزلة تقرت )لتسوٌة وضعٌة الالعب تواتً صدام الناشط بفرٌق -   

. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 134  المادة   

مقابالت نافدة إبتداء من تارٌخ ( 04) ماٌساوي فً المجموع   ( 01 + 03) مقابلة إقصاء نافد زائد العقوبة األصلٌة  (01- )  

 17/01/2019.  

 إستئناف

   سنة(17)من  األشبال األقل فئةل مقابالت البطولة
 

  (:14 المحضر رقم 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         

 

.الباقي دون تغيير  

  (:16 المحضر رقم 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  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        مسعودان مصطفى     -  وفاق عٌن ماضً   

1810742  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        داودي نبٌل              -  وفاق عٌن ماضً   
 

.الباقي دون تغيير  

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

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   ساسً كمال           -  إتحاد ورقلة 1811419 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

: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 
 

.الباقي دون تغيير  



:المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات  

.11/01/2019تارٌخ وفاق مقر /  وفاق عٌن ماضً -  

.05/01/2019 تارٌخ شباب البرج القدٌم / شباب تٌن خاتمة جانت-   

 

 

 

 

المسير اإلداري لقسم اإلنضباط                                               
                                         ي دريس الهوار

 

 


