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  2018/2019الموسم الرٌاضً 

27:المحضر رقم  

     28/03/2019:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
   

 

دراسة القضايا           

  لفئة األكابرالبطولة المصغرةمقابالت 

  (:23/03/2019فئة األكابر ليوم إتحاد الخنق /  أمل سريع متليلي ) مقابلة 731القضية رقم 

.(ورقة المقابلة و تقرٌر الحكم  ) بعد اإلطالع على -  

. بعد اإلطالع على تقارٌر محافظً اللقاء-  

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810681  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بجاج بدر الدٌن         - أمل سرٌع متلٌلً 

1811228   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        زاوي أسامة            -  إتحاد الخنق   
1810843   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          شنقلة ٌوسف            - إتحاد الخنق 

1810842  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         مقوسً عبد الرحٌم     - إتحاد الخنق 
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810735  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن نٌة عبد الرحمان         -  إتحاد الخنق   

  لبطولة  من القانون المنظم103) طبقا لنص المادة  28/03/2019 إبتداء من تارٌخ ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

   (.                                                                      كرة القدم هواة

:أحداث أشير عليها  

  برشق الحجارة داخل أرضٌة المٌدان دون إحداث أٌة أضرار جسمانٌة(أمل سريع متليلي  )قٌام أنصار الفرٌق المحلً نادي 

.من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة (ج  ) الفقرة 49أو مادٌة تذكر و ذلك بعد نهاٌة المبارة و علٌه نطبق نص المادة   

.28/03/2019إبتداء من تارٌخ  بدون جمهور عقوبة نافدة (01) بمقابلة واحدة (أمل سريع متليلي  )معاقبة فرٌق -   

فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (أمل سريع متليلي  ) دج غرامة مالٌة نافدة ٌدفعها نادي 10.000 عشرة أالف- 

28/03/2019.  

 28/03/2019 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (أمل سريع متليلي  ) ٌدفعها نادي  مالٌة نافدةغرامة دج 5.000خمسة أالف - 

.  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة131) تطبٌقا لنص المادة نظٌم لت بسبب سوء اوذلك  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

( أ ) لفئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  

 

  (:22/03/2019فئة األكابر ليوم إتحاد أنقوسة /  رائد حاسي القارة ) مقابلة 732القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810020  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         سعٌدات نذٌر            - رائد حاسً القارة 

 

  (:24/03/2019 فئة األكابر ليوم سكرةمولودية /  أولمبي الوادي)  مقابلة 733القضية رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   
 

جراء اإلصابات التً تعرض لها ( مولودية سكرة ) بسبب عدم إكتمال النصاب بالنسبة لنادي 65فً الدقٌقة قابلة توقفت الم-   

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02 الفقرة 57لهذا السبب نطبق نص المادة ( 06)لٌصبح عدد الالعبٌن   عدد من الالعبٌن 

. (اإلٌاب مرحلة) هواة   

  (.أولمبي الوادي ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  (مولودية سكرة  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي - 

  (.مولودية سكرة)نقاط من رصٌد نادي  (03)خصم - 

.28/03/2019فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( مولودية سكرة ) غرامة نافدة ٌدفعها نادي دج 10.000 عشرة أالف-   
 

( ب ) لفئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  

  (:23/03/2019فئة األكابر ليوم مستقبل بلدة عمر /  أتليتيك حاسي مسعود ) مقابلة 734القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811772  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         سودانً منٌر رمزي    - أتلٌتٌك حاسً مسعود 

1811770  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         روابح محمد             - أتلٌتٌك حاسً مسعود 

بوهرٌرة فوزي           -  مستقبل بلدة عمر 1810848 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

28/03/2019تدفع 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 

بن حامة محمد لخضر   -  مستقبل بلدة عمر 1810855 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

28/03/2019تدفع 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 

بوحنٌك طارق           -  مستقبل بلدة عمر 1812575 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

28/03/2019تدفع 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 
 

  (:24/03/2019فئة األكابر ليوم إتحاد عجاجة /  وفاق المغير ) مقابلة 735القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811083  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بن الصغٌر سعد الدٌن  - وفاق المغٌر 

1840504  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          صمان محمد أدم        - إتحاد عجاجة 
 

 

 

 

 

 



( ج ) لفئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  

  (:22/03/2019فئة األكابر ليوم إتحاد حاسي الدالعة /  رائد المنيعة ) مقابلة 736القضية رقم 

.(ورقة المقابلة و تقرٌر الحكم  )بعد اإلطالع على الوثائق المرفقة بالملف -   

.(كشف األشعة ، الشهادة الطبٌة المسلمة من طرف مصلحة الطب الشرعً  )بعد اإلطالع على الملف الطبً -   

.(رائد المنٌعة  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

 من عمر المباراة بعد اإلعتداء الجسدي الذي تعرض له الحكم 82 من الشوط الثانً أي الدقٌقة 37توقفت المبارة فً الدقٌقة - 

.(رائد المنٌعة  )الرئٌسً من طرف عدد من العبً الفرٌق المحلً   

.(رائد المنٌعة  )حٌث أن الحكم أوقف المقابلة نتٌجة اإلعتداء الذي تعرض له من طرف العبً فرٌق -   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810101  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          زوبٌري ٌوسف         - رائد المنٌعة 
1810116  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          خفٌف خالد              - رائد المنٌعة 

1810460  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          طعابة جمال الدٌن      - إتحاد حاسً الدالعة 
1810039  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          عجالت حرز هللا       - إتحاد حاسً الدالعة 

 

(ج  ) من قانون اإلتحاد الجزائري المنظم لبطولة كرة القدم هواة الفقرة 114نطبق أحكام المادة   
  

.(إتحاد حاسي الدالعة  ) لصالح فرٌق 03/00 بنتٌجة (رائد المنيعة  )خسارة المقابلة بالنسبة لفرٌق -   

 إقصاء نافدة إبتداء (03) بثالثة سنوات (رائد المنيعة  ) من فرٌق 1810079معاقبة الالعب بوركبة إسماعٌل رخصة رقم - 

.28/03/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 30.000غرامة مالٌة نافدة بما قٌمته  + 28/03/2019من تارٌخ   

  إقصاء نافدة إبتداء(03) بثالثة سنوات (رائد المنيعة  ) من فرٌق 1811972معاقبة الالعب مصاطفى عمر رخصة رقم - 

.28/03/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 30.000غرامة مالٌة نافدة بما قٌمته  + 28/03/2019  من تارٌخ   

  إقصاء نافدة إبتداء(03) بثالثة سنوات (رائد المنيعة  ) من فرٌق 1810244معاقبة الالعب زقاي محمد توفٌق رخصة رقم - 

.28/03/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 30.000غرامة مالٌة نافدة بما قٌمته  + 28/03/2019  من تارٌخ   

  فقد قررت اللجنة فً حقه 1810085 بن شٌة نصر الدٌن رخصة رقم (رائد المنيعة  ) بخصوص حارس مرمى فرٌق أما- 

تدفع دج 50.000غرامة مالٌة نافدة بما قٌمته +   توقٌع عقوبة اإلقصاء النافد مدى الحٌاة بمنعه من ممارسة رٌاضة كرة القدم   

.28/03/2019  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

:أحداث أشير عليها                     

  برشق الحجارة على الطاقم التحكٌمً بعد أحداث اإلعتداء الجسمانً الذي(رائد المنيعة  )قٌام أنصار الفرٌق المحلً نادي - 

   تعرض له الحكم الرئٌسى و إعالن هذا األخٌرعن توقٌف المبارة كما حاول األنصار اإلعتداء على الحكام لوال تدخل رجال 

.من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة (د  ) الفقرة 49  القوة العمومٌة وعلٌه نطبق نص المادة   

.28/03/2019إبتداء من تارٌخ  مقابالت بدون جمهور عقوبة نافدة (04) بأربعة (رائد المنيعة  )معاقبة فرٌق -   

.28/03/2019فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (رائد المنيعة  ) دج غرامة نافدة ٌدفعها نادي 30.000 ثالثون ألف-   

  وذلك28/03/2019 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (رائد المنيعة  ) ٌدفعها نادي  نافدةغرامة دج 5.000خمسة أالف - 

.  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة131) تطبٌقا لنص المادة نظٌم الت  بسبب سوء   

:غرامات  
 

  وذلك28/03/2019 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( رائد المنيعة ) ٌدفعها نادي  نافدةغرامة دج 3.000 أالفثالثة - 

.  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة130) و هذا تطبٌقا لنص المادة  ( إنذارات 06 )التسٌٌر للفرٌق   بسبب سوء   
 

  (:23/03/2019فئة األكابر ليوم جوهرة قصر الحيران /  مولودية أوالد القعدة ) مقابلة 737القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810730  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         دودي محمد البشٌر     - جوهرة قصر الحٌران 

 

 
 



 

  (:22/03/2019فئة األكابر ليوم وداد األغواط /  مولودية البيضاء ) مقابلة 738القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810390  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          عالل أحمد              - مولودٌة البٌضاء 

1810393  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بن الحاج بن ٌمٌنة      - مولودٌة البٌضاء 
 

  (:22/03/2019فئة األكابر ليوم إتحاد العسافية /  نادي األغواط ) مقابلة 739القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811557  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          حمدي محمد            - نادي األغواط 

1811570  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         سلٌمانً خٌر الدٌن     - نادي األغواط 
1810957  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          مشراوي العٌد          - إتحاد العسافٌة 

1810959  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          جمعات سفٌان          - إتحاد العسافٌة 
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811572  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  مرزوق ٌوسف         -  نادي األغواط   

غرامة  + 28/03/2019مقابالت نافدة إبتداء من تارٌخ ( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة - خصم دون إحداث ضرر جسدي   

  من القانون المنظم113)  طبقا لنص المادة 28/03/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 3.000                 مالٌة قدرها

.(                لبطولة كرة القدم هواة   

1810950  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  بلً أحمد                -  إتحاد العسافٌة   

غرامة  + 28/03/2019مقابالت نافدة إبتداء من تارٌخ ( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة - خصم دون إحداث ضرر جسدي   

  من القانون المنظم113)  طبقا لنص المادة 28/03/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 3.000                 مالٌة قدرها

.(                لبطولة كرة القدم هواة   
 

( 1د ) لفئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  

  (:22/03/2019فئة األكابر ليوم إتحاد اشباب إليزي /  تين تزريفت جانت ) مقابلة 740القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812076  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          إلٌاس إٌاد               - تٌن تزرٌفت جانت 
1812627  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بلعباس عابد            - إتحاد شباب إلٌزي 

 

  كبريات لفئة البطولة كرة القدم النسويةالقسم الجهوي 

  (:26/03/2019 فئة األكابر ليوم عين البيضاءمولودية /  رائد سوف)  مقابلة 741القضية رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة و تقرٌر حكم المباراة-   
 

نظرا لحضور عدد من الالعبات أقل مما ( رائد سوف )بسبب عدم إكتمال النصاب بالنسبة لنادي حٌث أن المقابلة لم تلعب -   

   هو محدد قانونا األمر الذي أدى إلى فوات الوقت القانونً إلنطالق المقابلة و بالتالً مغادرة سٌارة اإلسعاف الملعب و كدا

    رجال القوة العمومٌة و علٌه لم ٌبقى أمام الحكم سوى إتباع اإلجراءات القانونٌة المعمول بها والمتمثلة فً عدم إجراء المقابلة

.النسوٌةمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم  01 الفقرة 54ق نص المادة يطب   و فً هذا الصدد قررت لجنة اإلنضباط ت  

  (.مولودية عين البيضاء ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  ( رائد سوف )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي - 

  (.رائد سوف )نقاط من رصٌد نادي  (03)خصم - 

.28/03/2019فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( رائد سوف ) غرامة نافدة ٌدفعها نادي دج 5.000 عشرة أالف-   
 

 



   سنة(19) فئة األواسط األقل من بطولة القسم الجهوي
 

( د )الفوج   

  (:22/03/2019مولودية حاسي مسعود فئة األواسط  ليوم / نجم بوغفالة  ) مقابلة 742القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1841276  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         حودمٌسة محمد الطٌب - نجم بوغفالة 

1840850  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    بوزٌدي ولٌد            -  نجم بوغفالة   

   من85)  طبقا لنص  المادة 28/03/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

1861376  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         عروة ٌوسف            - مولودٌة حاسً مسعود 
 

  سنة(17) األقل من شبال فئة األبطولة القسم الجهوي
 

  (:16/03/2019 ليوم شبالفئة األمستقبل الحمادين /  وفاق المقرن ) مقابلة 743القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1860066  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          شقة ولٌد                 - وفاق المقرن 

1861116  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          نصرات احمد           - مستقبل الحمادٌن 
 

 

  (:22/03/2019 ليوم شبالفئة األشباب تبسبست /  شباب جامعة ) مقابلة 744القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1860999  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          شاوش أكرم             - شباب تبسبست 

1860966  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          شٌبة عماد الدٌن        - شباب تبسبست 
 

  (:22/03/2019 ليوم شبالفئة األشباب سيدي عمران /  مولودية المقارين ) مقابلة 745القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1880981  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          مصباح مسعود         - مولودٌة المقارٌن 
1880873  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بولوسة محسن         - شباب سٌدي عمران 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1880870  بطاقة حمراء بسبب شتم الحكم الرئٌسً بوالل أسامة             -  نادي األغواط   

  دج تدفع ألجل 1.500غرامة نافدة بقٌمة  + 28/03/2019إقصاء نافد إبتداء من تارٌخ ( 02)       ٌعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن 

.     ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 94)  طبقا لنص للمادة 28/03/2019               شهر إبتداء من تارٌخ   

 

 

 

 

 

 



:المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات  

.21/03/2019مولودٌة سعٌد عتبة بتارٌخ / شباب حً المنظر الجمٌل -   

.21/03/2019شباب سٌدي عمران / إتحاد الحمادٌن -   

.21/03/2019شباب حاسً مسعود / ترجً تقدٌدٌن -   

.22/03/2019شباب تبسبست تارٌخ / نادي بوغفالة -   

.22/03/2019أمل سوف / نادي سٌدي خوٌلد -   

.22/03/2019ترجً مرماد / رائد سٌدي ساعد -   

.22/03/2019وداد مدٌنة زلفانة / نصر حاسً الدالعة -   

.22/03/2019مولودٌة حاسً مسعود / مولودٌة المقارٌن -   

.23/03/2019نجم بوغفالة / مولودٌة بامندٌل -   

.23/03/2019شباب تٌن خاتمة جانت تارٌخ / شباب البرج القدٌم -   

.23/03/2019أغوم جانت / شباب بلدٌة إلٌزي -   

.24/03/2019شباب القواطٌن / شباب جامعة -   

.24/03/2019مولودٌة سٌدي سلٌمان / إتحاد النزلة الوادي -   

 

 

 

 
 

                         المسير اإلداري لقسم اإلنضباط
                                         ي دريس الهوار

 

 


