
 الرابطة الجهوية لكرة القدم ورقلة  

 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم
L.R.F.O      

 

  2018/2019الموسم الرٌاضً 

03:المحضر رقم  

          03/10/2018:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 

 

     دراسة القضايا

 مقابالت كأس الجمهورية فئة األكابر
                        

  (:02/10/2018إتحاد حاسي الرمل فئة األكابر ليوم / إتحاد الحاجب  ) مقابلة 29القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810352  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          معمري بالل           -  إتحاد الحاجب   
الولهً حمزة           -  إتحاد الحاجب 1810353 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

قوٌقنول ٌاسٌن          -  إتحاد الحاجب 1810359 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          
بوضلعة بشٌر          -  إتحاد الحاجب 1810372 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

1810171  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    بن سلٌمان أحمد        -  إتحاد حاسً الرمل   

03/10/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة102) طبقا لنص المادة 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810366  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن زحزاح قوٌدر-  إتحاد الحاجب   

          .        ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 104)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة
 

  (:02/10/2018وفاق عين ماضي فئة األكابر ليوم / نصر حاسي الدالعة  ) مقابلة 30القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810380  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بوعزارة محمد         -  نصر حاسً الدالعة   

قرٌنات عٌسى          -  نصر حاسً الدالعة 1810379 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             
1810337  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً            جعٌران الطٌب         -  نصر حاسً الدالعة   

1810184  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          قرمان مصطفى        -  وفاق عٌن ماضً   

 

 



 
  (:02/10/2018رائد سيدي ساعد فئة األكابر ليوم / مولودية أوالد القعدة  ) مقابلة 31القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810228  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بن ناصر أحمد         -  رائد سٌدي ساعد   

غرا إبراهٌم            -  رائد سٌدي ساعد 1810214 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810537  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن العٌدي خالد  -  مولودٌة أوالد القعدة   

         .         ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 104)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة

1810306  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن جابري جلول-  رائد سٌدي ساعد    

          .        ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 104)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة

1810230  خطأ جسٌم منع الخصم من فرصة للتسجٌل  مدنً كرٌم   -  رائد سٌدي ساعد    

          .         ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 110)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن نافدتٌن طبقا لنص المادة
 

  (:02/10/2018شمس االصيل تمنراست فئة األكابر ليوم / شباب قصر ورقلة  ) مقابلة 32القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811598  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          معزوزي محمد الطٌب -  شباب قصر ورقلة   

خرفً محمد المهدي   -  شباب قصر ورقلة 1811349 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             

كدٌدة عبد القادر        -  شمس االصٌل تمنراست 1810880 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             

كرزازي بوبكر         -  شمس االصٌل تمنراست 1810895 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             
                      

  (:02/10/2018شباب القواطين فئة األكابر ليوم / نجم باب الوادي  ) مقابلة 33القضية رقم 

:مسير معاقب  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

بسبب محاولته اإلعتداء على الحكم الرئٌسً للمقابلة و بالتالً  (نجم باب الوادي  )معاقبة المسٌر بوسعدٌة جعفر من نادي -   

  أشهر نافدة و ذلك بمنعه من ممارسة أٌة وظٌفة أو نشاط مع النادي كما ٌمنع من المشاركة06  قررت اللجنة معاعقبته  بـ 

 03/10/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 20.000  غرامة مالٌة قدرها+   كالعب مع النادي طٌلة فترة العقوبة  

   . ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 120 )طبقا لنص المادة 

 
 

 

 

-  

-  

 دراسة القضايا مقابالت البطولة

( أ )القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   

  (:29/09/2018وفاق مقر فئة األكابر ليوم / إتحاد ورقلة  ) مقابلة 34القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810437  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          تاال خالد                -  إتحاد ورقلة   
بن علً عبد الصمد    -  وفاق مقر 1810351 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

 



  (:29/09/2018إتحاد النخلة فئة األكابر ليوم / شباب سيدي بوعزيز  ) مقابلة 35القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811388  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          مشٌش محمد فاتح      -  شباب سٌدي بوعزٌز   

حالسة عباس           -  شباب سٌدي بوعزٌز 1811383 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          
1811269  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         قمو أٌوب               -  شباب سٌدي بوعزٌز   

1811289  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          دقوم فوزي             -  إتحاد النخلة   
بوزواٌد حسام الدٌن    -  إتحاد النخلة 1811286 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

 

  (:29/09/2018أمل ورقلة فئة األكابر ليوم / إتحاد الخنق  ) مقابلة 36القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810622  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          ساسً عطا هللا          -  إتحاد الخنق   

 

  (:29/09/2018وفاق ورقلة فئة األكابر ليوم / نادي المقارين  ) مقابلة 37القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811445  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          عسٌلة أحمد مروان    -  وفاق ورقلة   

:العب معاقب بالطرود  

        إسم الالعب       النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810621  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن زوزو نضال-  نادي المقارٌن   

          .        ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 104)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة
 

  (:29/09/2018نجوم إليزي فئة األكابر ليوم / إتحاد الزاوية العابدية  )  مقابلة 38القضية رقم 

:اإلنذارات  

1811336  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    بن عبد هللا رضوان    -  إتحاد الزاوٌة العابدٌة   

03/10/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها +  الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة102) طبقا لنص المادة 

1811701  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    بن عبد العزٌز حسام   -  نجوم إلٌزي   

03/10/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها +  الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة102) طبقا لنص المادة 
 

( ب )القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   

  (:28/09/2018 فئة األكابر ليوم شمس األصيل تمنراست/ نجم باب الوادي  ) مقابلة 39القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810880  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          كدٌدة عبد القادر        -  شمس االصٌل تمنراست   

 

 



 

  (:28/09/2018 فئة األكابر ليوم شباب قصر ورقلة/ مستقبل الحمادين  ) مقابلة 40القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810985  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بوكرٌاطة سعٌد         -  مستقبل الحمادٌن   
زرٌبً زٌن الدٌن       -  شباب قصر ورقلة 1811363 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

1811599  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بابا عمً إسماعٌل      -  شباب قصر ورقلة   
1811355  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بوغابة أنٌس            -  شباب قصر ورقلة   

 

  (:28/09/2018 فئة األكابر ليوم إتحاد عين البيضاء/ شباب قصر الحيران  ) مقابلة 41القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810473  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         عطٌة سلٌم              -  شباب قصر الحٌران   

بن منصور محمد رضا-  إتحاد عٌن البٌضاء 1810787 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً            

1811163  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           برنام هشام              -  إتحاد عٌن البٌضاء   
 

  (:28/09/2018 فئة األكابر ليوم هالل بلدية غرداية/ وفاق هقار تمنراست  ) مقابلة 42القضية رقم  

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810995  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         الجمات نور الدٌن      -  وفاق هقار تمنراست   
زكانً عبد الحكٌم      -  وفاق هقار تمنراست 1811026 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

1811011  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    كتٌلة الشٌخ             -  هالل بلدٌة غرداٌة   

03/10/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة102) طبقا لنص المادة 

1810876  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         كتٌلة عبد الرزاق       -  هالل بلدٌة غرداٌة   
بوعالم عبد الوهاب    -  هالل بلدٌة غرداٌة 1811022 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

 

 

 

 

 

:العب معاقب  -  

 

 

 

 

 

 

بسبب النخامة على الحكم الرئٌسً (هالل بلدية غرداية  )  من نادي 1810873معاقبة الالعب علً فتحً رقم الرخصة -   

  نافدة أشهر06  للمقابلة و ذلك بعد طرده من ساحة الملعب لحصوله على إنذارٌن و علٌه  قررت اللجنة معاقبة الالعب بـ 

 من القانون 121 ) طبقا لنص المادة 03/10/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000  غرامة مالٌة قدرها + 

  . (المنظم لبطولة كرة القدم هواة 
 

( أ )القسم الجهوي الثاني فئة األكابر الفوج   

  (:29/09/2018ئة األكابر ليوم أولمبي الوادي ف/ ترجي تقديدين  ) مقابلة 43القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810148  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         الناوي عبد المنعم        -  ترجً تقدٌدٌن   

ضرار زكرٌاء           -  أولمبً الوادي 1811518 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً            
 



  (:28/09/2018ئة األكابر ليوم إتحاد الحمادين ف/ إتحاد أنقوسة  ) مقابلة 44القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810558  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          بوطغان عبد الرحمان    -  إتحاد أنقوسة   

 

  (:28/09/2018شبيبة زلفانة فئة األكابر ليوم / شباب تبسبست  ) مقابلة 45القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811438  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          درقاوي محمد األمٌن   -  شبٌبة زلفانة   

:العب معاقب بالطرود  

        إسم الالعب       النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811819  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن بن جلول أسامة         -  شباب تبسبست   

         .        ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 104)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة
 

  (:28/09/2018فئة األكابر ليوم شباب سيدي عمران / مولودية سيدي سليمان  ) مقابلة 46القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810809  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         العابد عادل             -  مولودٌة سٌدي سلٌمان   

فرحً إلٌاس            -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 1810412 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

1811226  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً            بوخالفة ٌاسٌن          -  شباب سٌدي عمران   
بن عوالً بدر الدٌن    -  شباب سٌدي عمران 1811171 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

 

  (:28/09/2018 فئة األكابر ليوم إتحاد النزلة الوادي/ مولودية سكرة  ) مقابلة 47القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810749  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً            لوزي صالح سفٌان    -  مولودٌة سكرة   
صادقً محمد صابر   -  مولودٌة سكرة 1810754 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             

عبدو حمزة             -  إتحاد النزلة الوادي 1811263 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             
شعٌب رحمانً مٌسة  -  إتحاد النزلة الوادي 1811214 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             

عبدو حسام الدٌن       -  إتحاد النزلة الوادي 1811181 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             
 

  (:29/09/2018 فئة األكابر ليوم نادي بوغفالة/ رائد حاسي القارة  ) مقابلة 48القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810020  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً            سعٌدات نذٌر           -  رائد حاسً القارة   
عمرانً عبد الهادي    -  رائد حاسً القارة 1810021 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             

بدوي عبد السالم       -  نادي بوغفالة 1810779 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             
خضران نوح           -  نادي بوغفالة 1811846 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             

 

 

 

 

 



 

( ب )القسم الجهوي الثاني فئة األكابر الفوج   

  (:29/09/2018 فئة األكابر ليوم شباب القواطين/ نجم بوغفالة  ) مقابلة 49القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810746  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         جلٌد رمضان          -  نجم بوغفالة   

بن حمٌة علً          -  شباب القواطٌن 1810697 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          
 

  (:28/09/2018 فئة األكابر ليوم مولودية المقارين/ شباب حي المنظر الجميل  ) مقابلة 50القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810007  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً            زغوان محمد بشٌر    -  شباب حً المنظر الجمٌل   

حشٌفة علً            -  شباب حً المنظر الجمٌل 1810036 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             
حجاج طلحة           -  مولودٌة المقارٌن 1811402 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             

 

  (:28/09/2018 فئة األكابر ليوم مستقبل بلدة عمر/ إتحاد عجاجة  ) مقابلة 51القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811532  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً            خضران عبد الغانً    -  إتحاد عجاجة   

بورحلة بالل            -   إتحاد عجاجة 1811529 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             
غطاس عبد المومن    -  مستقبل بلدة عمر 1810792 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             

رتمً محمد جعفر      -  مستقبل بلدة عمر 1810898 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             
 

  (:28/09/2018ئة األكابر ليوم مولودية بامنديل ف/ مولودية حاسي مسعود  ) مقابلة 52القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811081  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          غٌالنً إسحاق           -  مولودٌة حاسً مسعود   

 

  (:29/09/2018 فئة األكابر ليوم شباب جامعة/ أمل سوف  ) مقابلة 53القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810593  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً            دباب مسعود            -  شباب جامعة   
بن زاوي هٌثم          -  شباب جامعة 1810679 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر            

 

  (:29/09/2018 فئة األكابر ليوم وفاق المغير/ نادي سيدي خويلد  ) مقابلة 54القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811802  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً            بن منصور مصعب    -  نادي سٌدي خوٌلد   

بن حدوش بالل         -  نادي سٌدي خوٌلد 1811882 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             
 

 

 



 

( ج )القسم الجهوي الثاني فئة األكابر الفوج   

  (:28/09/2018 فئة األكابر ليوم إتحاد بريان/ جوهرة قصر الحيران  ) مقابلة 55القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1840321  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         جنٌدي محمد الحبٌب   -  جوهرة قصر الحٌران   

والد الحاج علً محمد -  إتحاد برٌان 1811321 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          
 

  (:29/09/2018 فئة األكابر ليوم رائد سيدي ساعد/ مولودية أوالد القعدة  ) مقابلة 56القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810420  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         نور الدٌن هشام        -  مولودٌة أوالد القعدة   

لعٌدي خالد             -  مولودٌة أوالد القعدة 1810537 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          
جابري جلول           -  رائد سٌدي ساعد 1810306 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             

ربحً هشام            -  رائد سٌدي ساعد 1810211 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          
 

  (:28/09/2018 فئة األكابر ليوم نصر حاسي الدالعة/ وداد األغواط  ) مقابلة 57القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810492  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         قفاف طارق            -  وداد األغواط   
بقاق محمد نور اإلسالم-  وداد األغواط 1810772 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

شقنان عبد القادر       -  نصر حاسً الدالعة 1810370 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر            
بن ماهٌة صهٌب       -  نصر حاسً الدالعة 1810592 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

 

  (:28/09/2018 فئة األكابر ليوم نادي األغواط/ إتحاد حاسي الدالعة  ) مقابلة 58القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810182  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    قدٌم عبد القادر         -  إتحاد حاسً الدالعة   

03/10/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها +  الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة102) طبقا لنص المادة 

1811742  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً            بوشارب أحمد          -  نادي األغواط   
زقنٌنً صهٌب رمزي -  نادي األغواط 1811573 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             

ذٌب ٌونس              -  نادي األغواط 1811651 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             
سلٌمانً خٌر الدٌن     -  نادي األغواط 1811570 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

 

  (:28/09/2018 فئة األكابر ليوم مستقبل لماضي/ وداد مدينة زلفانة  ) مقابلة 59القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810278  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً            شبٌر الدٌن              -  وداد مدٌنة زلفانة   

 

 



  (:29/09/2018 فئة األكابر ليوم مولودية البيضاء/ رائد المنيعة  ) مقابلة 60القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810079  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً            بوركبة إسماعٌل       -  رائد المنٌعة   

معاش مولود           -  رائد المنٌعة 1810685 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             
جبرٌط عبد الصمد     -  رائد المنٌعة 1810082 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             

بن دوٌفة جدٌد          -  مولودٌة البٌضاء 1810319 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             
بوبكر بن عمار         -  مولودٌة البٌضاء 1810326 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             

 

()  مقابالت بطولة القسم الجهوي األول فئة األواسط الفوج   
 

  (:28/09/2018إتحاد حاسي الرمل فئة األواسط ليوم / أولمبي بوعامر ) مقابلة 61القضية رقم 

:عقوبات بالطرود  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة 
1840373   ٌعـاقب     –بطاقة حـمراء بسبب شتم الحكم  كبوش مبروك          -  إتحاد حاسً الرمل   

2018/ 03/10تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 7.000غرامة قدرها +     باإلقصاء لمقابلتٌن نافدتٌن   

   (.                                            من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى100) طبقا لنص المادة 
 

  (:29/09/2018إتحاد النخلة فئة األواسط ليوم / شباب سيدي بوعزيز  ) مقابلة 62القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1840689  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر            بوكرش عماد الدٌن    -  شباب سٌدي بوعزٌز   

منصر عبد العزٌز     -  إتحاد النخلة 1840573 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً            
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب       النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1840686  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن طبوشة عبد الرحمان   -  شباب سٌدي بوعزٌز   

    .   ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 87)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة

1840652  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن مناعً سعٌد            -  إتحاد النخلة   

  .     ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 87)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة
 

  (:28/09/2018مشعل بلدية حاسي مسعود فئة األواسط ليوم / نادي بلدية تقرت  ) مقابلة 63القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
طباي لخضر أحمد    -  نادي بلدٌة تقرت 1840396 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً            

صغٌر نصر الدٌن     -  نادي بلدٌة تقرت 1840352 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً            

1840988  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    بن الشٌخ أبوبكر       -  مشعل بلدٌة حاسً مسعود   

  طبقا لنص  المادة  03/10/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 85)                   

حمادي غرٌب          -  مشعل بلدٌة حاسً مسعود 1840978 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً            
مشري سلٌمان أشرف  -  مشعل بلدٌة حاسً مسعود 1840975 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً            

 



:عقوبات بالطرود  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة 
1840980   ٌعـاقب     –بطاقة حـمراء بسبب شتم الحكم  سنوسً محمد عماد    -  مشعل بلدٌة حاسً مسعود   

2018/ 03/10تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500غرامة قدرها +     باإلقصاء لمقابلتٌن نافدتٌن   

   (.                                            من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى100) طبقا لنص المادة 

1840986   ٌعـاقب     –بطاقة حـمراء بسبب شتم الحكم  بن الدٌن عماد الدٌن    -  مشعل بلدٌة حاسً مسعود   

2018/ 03/10تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500غرامة قدرها +     باإلقصاء لمقابلتٌن نافدتٌن   

   (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى102) طبقا لنص المادة  03/10/2018                
 

:المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات  

.15/09/2018إتحاد النزلة بتارٌخ / نادي بوغفالة -   

.28/09/2018أمل سٌدي مهدي بتارٌخ / وفاق عٌن ماضً -   

.28/09/2018إتحاد العسافٌة بتارٌخ / ترجً مرماد -   

.29/09/2018أتلٌتٌك حاسً مسعود بتارٌخ / مولودٌة سعٌد عتبة -   

.02/10/2018شباب القواطٌن بتارٌخ / نجم باب الوادي -     

. 02/10/2018شباب حاسً مسعود بتارٌخ / مولودٌة حاسً مسعود -   

.02/10/2018إتحاد النزلة بتارٌخ / إتحاد عجاجة  -   

.     عدم حضور فرٌق أمل ورقلة02/10/2018أمل سوف بتارٌخ / أمل ورقلة -   
  

 تصحـيح خطأ

  (:22/09/2018 فئة األكابر ليوم نجم باب الوادي/ هالل بلدية غرداية  )  مقابلة 02 المحضر رقم 26القضية رقم 

: اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810669  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    جرافً ضٌاء الحق    -  نجم باب الوادي   

24/09/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها +  الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة102) طبقا لنص المادة 

1810717  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    لتوفً عبد القادر       -  نجم باب الوادي   

24/09/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها +  الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة102) طبقا لنص المادة 
  

.الباقي بدون تغيير  

 

                            المسير اإلداري لقسم اإلنضباط

                                   دريس الهواري     

 


