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         دراسة القضايا 

 مقابالت القسم الجهوي األول لفئة األكابر الفوج ) أ (
 

 القضية رقم 693 مقابلة ) إتحاد الخنق / شباب سيدي بوعزيز فئة األكابر ليوم 2019/03/08 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1810615  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         بوخخال إبراهيم               - إتحاد الخنق 

1810869  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        طالب الهاشمي           - إتحاد الخنق   

1811239  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         بن جروة رمضان               - شباب سيدي بوعزيز 
1811383  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        حالسة عباس           - شباب سيدي بوعزيز   

 

 القضية رقم 694 مقابلة ) إتحاد النخلة / إتحاد الزاوية العابدية فئة األكابر ليوم 2019/03/08 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1811361  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        نخلةإتحاد ال   بن علي طارق                - 

1811705  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        زاوية العابديةإتحاد ال  حفار سيد علي           -   
 

 القسم الجهوي األول لفئة األكابر الفوج ) ب (

 القضية رقم 695 مقابلة ) شمس األصيل تمنراست / إتحاد النزلة تقرت فئة األكابر ليوم 2019/03/08 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1810871  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         سعيدي عبد المؤمن               - شمس األصيل تمنراست 

1840511  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي               شيبات عبد الواحد - إتحاد النزلة تقرت 
 

 القضية رقم 696 مقابلة ) إتحاد حاسي الرمل / هالل غرداية فئة األكابر ليوم 2019/03/08 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1810187  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       حاسي الرملإتحاد   أيوب             ادحبلم -   
1811007  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         العربي عبد القادر               - هالل غرداية 

 



 

 القضية رقم 697 مقابلة ) إتحاد عين البيضاء / وفاق هقار تمنراست فئة األكابر ليوم 2019/03/09 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1811905  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       زواوشة صهيب         - إتحاد عين البيضاء   

1810851  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         برجي محمد األمين               - إتحاد عين البيضاء 
1811122  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       كنتة أحمد         عقبة  - وفاق هقار تمنراست   

1810995  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       ت نور الدين      امالج - وفاق هقار تمنراست   
 

 القسم الجهوي الثاني لفئة األكابر الفوج ) أ (

 القضية رقم 698 مقابلة ) ترجي تقديدين / مولودية سيدي سليمان فئة األكابر ليوم 2019/03/08 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1810119  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         لعروسي رضوان               - ترجي تقديدين 

0823181  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير               العمري وليد      - مولودية سيدي سليمان 
 

 القسم الجهوي الثاني لفئة األكابر الفوج ) أ (

 القضية رقم 699 مقابلة ) إتحاد النزلة الوادي / شبيبة زلفانة فئة األكابر ليوم 2019/03/08 (:

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بسبب الحصول على إنذارينبطاقة حمراء    1117618 صالحي رشدي          - إتحاد النزلة الوادي   

لبطولة  من القانون المنظم 103)  طبقا لنص المادة 14/03/2019إبتداء من تاريخ  يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

(.                                                         كرة القدم هواة                 
 

 القضية رقم 700 مقابلة ) مولودية سكرة / شباب حاسي مسعود فئة األكابر ليوم 2019/03/09 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1840838  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بوعروة حميدة           - مولودية سكرة   
1811787  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         رواي محمد خالد               - شباب حاسي مسعود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 القضية رقم 701 مقابلة ) نادي بوغفالة / شباب سيدي عمران فئة األكابر ليوم 2019/03/09 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
4080381 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار                  تومي صهيب - شباب سيدي عمران 

14/03/2019دفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ ت دج 1.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 110) طبقا لنص المادة   

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1046218  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين رحماني أسامة           - نادي بوغفالة   

لبطولة  من القانون المنظم 103)  طبقا لنص المادة 14/03/2019إبتداء من تاريخ  يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

(.                                                         كرة القدم هواة                 

1116918  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين قادري أحمد              - شباب سيدي عمران   

لبطولة  القانون المنظممن  103)  طبقا لنص المادة 14/03/2019إبتداء من تاريخ  يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

(.                                                         كرة القدم هواة                 

 أحداث أشير عليها:

دون ( باإلعتداء على الحكم المساعد الثاني نادي بوغفالةمن فريق )  1812101قيام الالعب لروي عبد القادر رخصة رقم  -       

إبتداء (01واحدة ) إحداث ضرر جسماني و قد حدث ذلك بعد نهاية المبارة و بالتالي يعاقب الالعب باإلقصاء النافد لمدة سنة        

طبقا 14/03/2019دج تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  10.000+ غرامة مالية نافدة قدرها  14/03/2019 من تاريخ        

.  القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواةمن  114المادة  لنص        

 

 القسم الجهوي الثاني لفئة األكابر الفوج ) ب (

 القضية رقم 702 مقابلة ) شباب القواطين / شباب حي المنظر الجميل فئة األكابر ليوم 2019/03/02 (:

 أحداث أشير عليها:

( بإهانة الحكم المساعد الثاني بعد نهاية اللقاء القواطينشباب من فريق )  1810696قيام الالعب غولي موسى رخصة رقم  -  

إبتداء منتدفع في أجل شهر  دج 10.000غرامة نافدة قدرها  مقابالت نافدة + (04)وعليه يعاقب هذا الالعب باإلقصاء لـ     

   تاريخ 2019/03/07 طبقا لنص المادة ) 112 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة (.

 القضية رقم 703 مقابلة ) نادي سيدي خويلد / إتحاد عجاجة فئة األكابر ليوم 2019/03/08 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1841470  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير                  خويلدي علي   - نادي سيدي خويلد 

1812602  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        رواي مروان               - نادي سيدي خويلد 
1811832  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       زوا معراج               - نادي سيدي خويلد   

1811835  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        جبار إلياس               - نادي سيدي خويلد   
1840503  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       مناصر عز الدين        - إتحاد عجاجة   

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1152618  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين عجاجةإتحاد   بلحرش إسماعيل         -   

لبطولة  من القانون المنظم 103)  طبقا لنص المادة 14/03/2019إبتداء من تاريخ  يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

(.                                                         كرة القدم هواة                 



 

 القضية رقم 704 مقابلة ) مولودية بامنديل / مستقبل بلدة عمر فئة األكابر ليوم 2019/03/08 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1810565  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         بوطبة بالل                - مولودية بامنديل 

0675181  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         غانة صابر               - مستقبل بلدة عمر 
 

 القضية رقم 705 مقابلة ) مولودية المقارين / أمل سوف فئة األكابر ليوم 2019/03/08 (:

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1140918  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين بن عمر ضياء           - مولودية المقارين   

لبطولة  من القانون المنظم 103)  طبقا لنص المادة 14/03/2019إبتداء من تاريخ  يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

(.                                                         كرة القدم هواة                 
 

 القضية رقم 706 مقابلة ) شباب حي المنظر الجميل / نجم بوغفالة فئة األكابر ليوم 2019/03/08 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1810050  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       حيدوسي بوبكر          - شباب حي المنظر الجميل   
1810027  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         نصيب عبد السالم               - شباب حي المنظر الجميل 

1810643  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بوزوايد رمضان         - نجم بوغفالة   
1811945  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       خديمو عادل              - نجم بوغفالة   

 

 القضية رقم 707 مقابلة ) وفاق المغير / شباب القواطين فئة األكابر ليوم 2019/03/09 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1811413  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       زغيدي عبد الواحد      - وفاق المغير   

1810987  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       زواري فرحات يوسف  - شباب القوطين   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 القسم الجهوي الثاني لفئة األكابر الفوج ) ج (

 القضية رقم 708 مقابلة ) مولودية البيضاء / جوهرة قصر الحيران فئة األكابر ليوم 2019/03/08 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1810333  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         كشنة بلقاسم                - مولودية البيضاء 

 

 القضية رقم 709 مقابلة ) إتحاد بريان / نادي األغواط فئة األكابر ليوم 2019/03/08 (:

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
يعـاقب     –بطاقة حـمراء بسبب شتم الحكم    1248181      زيطوط معمر        - إتحاد بريان 

14/03/9201من تاريخ  تدفع في أجل شهر إبتداءدج  10.000مقابالت نافدة + غرامة قدرها  (04)باإلقصاء ألربعة   

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

1132118  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين أوالد الحاج علي محمد  - إتحاد بريان   

لبطولة  من القانون المنظم 103)  طبقا لنص المادة 14/03/2019من تاريخ  إبتداء يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

(.                                                         كرة القدم هواة                 
 

 القضية رقم 710 مقابلة ) مولودية أوالد القعدة / ترجي مرماد فئة األكابر ليوم 2019/03/08 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1840213  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         بزاوشة عبد القادر                - مولودية أوالد القعدة 

1811055  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         عمور إلياس               - ترجي مرماد 
 

 القضية رقم 711 مقابلة ) رائد المنيعة / وداد مدينة زلفانة فئة األكابر ليوم 2019/03/08 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1840106  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       المنيعة رائد  العربي محمد             -   

1811744  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       مصباح مروان           - وداد مدينة زلفانة   
 

 القضية رقم 712 مقابلة ) نصر حاسي الدالعة / إتحاد العسافية فئة األكابر ليوم 2019/03/08 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1810950  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         بلي أحمد                 - إتحاد العسافية 

1811076  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         ولي مختار              اص - إتحاد العسافية 

 

 

 

 

 



 

 

 بطولة كرة القدم داخل القاعة لفئة األكابر
 الفوج ) أ (

 القضية رقم 714 مقابلة ) مدرسة تطويركرة القدم / أهلي حاسي مسعود فئة األكابر ليوم 2019/03/02 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
2369181  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي              وليدي صالح الدين - مدرسة تطوير كرة القدم 
1812697  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بوزيان أسامة            - أهلي حاسي مسعود   

1812689  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        ديدة جعفر                - أهلي حاسي مسعود   

1812714  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         بلفار حسين               - أهلي حاسي مسعود 
 

 بطولة القسم الجهوي فئة األواسط األقل من )19( سنة 
 

 الفوج ) أ (

 القضية رقم 715 مقابلة ) نادي بلدية تقرت / إتحاد أفلو فئة األواسط  ليوم 2019/03/09 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1840376  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بيزيد أحمد سليم         - نادي بلدية تقرت   

1840369  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       جودي أحمد تقي الدين  - نادي بلدية تقرت   
1841174  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       د      يشنيني عبد الرش - إتحاد أفلو   

1841178  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        بوفاتح إبراهيم                - إتحاد أفلو 
 

 المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات:

.05/03/2019شباب جامعة / مولودية المقارين  -  

.08/03/2019أمل ورقلة / وفاق عين ماضي  -  

.08/03/2019إتحاد الحمادين / شباب الحدب  -  

.08/03/2019أمل سيدي مهدي / نادي المقارين  -  

.08/03/2019أولمبي الوادي / إتحاد أنقوسة  -  

.08/03/2019مولودية حاسي مسعود / مولودية سعيد عتبة  -  

.08/03/2019الدالعة اسي حوداد األغواط / إتحاد  -  

.08/03/2019رائد حاسي القارة / شباب تبسبست  -  

.08/03/2019رائد سيدي ساعد / مستقبل لماضي  -  

.09/03/2019مستقبل الحمادين / نجم باب الوادي  -  

.09/03/2019شباب قصر ورقلة / شباب قصر الحيران  -  

 
                                              المسير اإلداري لقسم اإلنضباط

                                         يدريس الهوار 

 
 


