
 الرابطة الجهوٌة لكرة القدم ورقلة

 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم
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  2018/2019الموسم الرٌاضً 

07:المحضر رقم  

     31/10/2018:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
  

 
 

       دراسة القضاٌا        

( أ )مقابالت بطولة القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج        
 

  (:19/10/2018إتحاد الخنق فئة األكابر لٌوم / وفاق مقر  ) مقابلة 181القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810614  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بوحملة مسعود         -  إتحاد الخنق   

1810842  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          مقوسً عبد الرحٌم    -  إتحاد الخنق   
 

  (:27/10/2018إتحاد ورقلة فئة األكابر لٌوم / وفاق عٌن ماضً  ) مقابلة 182القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
سالوشً موالي سلٌمان -  وفاق عٌن ماضً 1810866 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

زاوي أحمد عمار      -  وفاق عٌن ماضً 1810738 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           
بومقواس نور الدٌن    -  وفاق عٌن ماضً 1810825 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

دراجً شوقً         -  إتحاد ورقلة 1810538 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

صٌاد جمال الدٌن      -  إتحاد ورقلة 1810429 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           
 

  (:27/10/2018وفاق مقر فئة األكابر لٌوم / إتحاد النخلة  ) مقابلة 183القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

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

بولٌفة إسحاق             -  وفاق مقر 1810401 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          
 

  (:27/10/2018نجوم إلٌزي فئة األكابر لٌوم / شباب سٌدي بوعزٌز  ) مقابلة 184القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
نهاب جالل                 -  شباب سٌدي بوعزٌز 1811390 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

 

 

 

 

 



  (:27/10/2018أمل سٌدي مهدي فئة األكابر لٌوم / أمل ورقلة  ) مقابلة 185القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
معروف صهٌب         -  أمل ورقلة 1811034 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

طبشً عبد السالم       -  أمل ورقلة 1811610 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           
1811044  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    بوطً خالد             -  أمل ورقلة   

31/10/2018تدفع 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 حمزة زكً           -  أمل سٌدي مهدي 1811686 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

حمً سٌف هللا           -  أمل سٌدي مهدي 1811455 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           
بن ناقة نور الدٌن       -  أمل سٌدي مهدي 1811465 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

 

        ( ب )بطولة القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج 
 

  (:26/10/2018أمل سرٌع متلٌلً فئة األكابر لٌوم / نجوم باب الوادي  ) مقابلة 186القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوغزالة أحمد أٌوب     -  نجوم باب الوادي 1810991 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

لطوفة عبد القادر        -  نجوم باب الوادي 1810717 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           
خلوط فارس             -  نجوم باب الوادي 1810812 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

بن نانة حٌدر            -  نجوم باب الوادي 1810806 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          
1810314  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    جالبً هشام           -  نجوم باب الوادي   

31/10/2018تدفع 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 

الحاج عمر محمد إسالم -  أمل سرٌع متلٌلً 1810695 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

:غرامات  
 

  وذلك31/10/2018 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (نجوم باب الوادي ) غرامة ٌدفعها نادي  دج 3.000 أالفثالثة - 

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

  (:26/10/2018إتحاد حاسً الرمل فئة األكابر لٌوم / شمس األصٌل تمنراست  ) مقابلة 187القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
كورٌم محمود            -  شمس األصٌل تمنراست 1811622 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

بلخرشوش عبد الرؤوف -  إتحاد حاسً الرمل 1810186 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           
 

  (:27/10/2018وفاق هقار تمنراست فئة األكابر لٌوم / إتحاد النزلة  ) مقابلة 188القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
حالسة محمد             -  إتحاد النزلة 1810177 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

عقبة كنتة أحمد          -  وفاق هقار تمنراست 1811122 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           
 

 

 

 

 



 

  (:27/10/2018أولمبً بوعامر فئة األكابر لٌوم / شباب قصر الحٌران  ) مقابلة 189القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
شوشة داود              -  شباب قصر الحٌران 1810686 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

عطٌة سلٌم               -  شباب قصر الحٌران 1810473 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          
بلمسعود إلٌاس           -  أولمبً بوعامر 1811093 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

بن مرٌم عبد القادر      -  أولمبً بوعامر 1810999 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

خدٌم أسامة               -  أولمبً بوعامر 1811606 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          
 

  (:26/10/2018هالل غرداٌة فئة األكابر لٌوم / مستقبل الحمادٌن  ) مقابلة 190القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
تواتً محمد الهادي       -  مستقبل الحمادٌن 1810135 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         
لمقدم مبروك              -  مستقبل الحمادٌن 1811551 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         

بن طرفة نصر الدٌن     -  هالل غرداٌة 1811023 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         

:عقوبات بالطرود  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة 
1810899  بطاقة حـمراء بسبب البصق على العب      برقٌق ٌوسف           -  مستقبل الحمادٌن   

تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ    دج 5.000غرامة قدر +  مقابالت نافدة (05)ٌعـاقب باإلقصاء لخمسة -  خصم   

  (.                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة115) طبقا لنص المادة 31/10/2018
 

    ( أ )بطولة القسم الجهوي الثانً فئة األكابر الفوج 
 

  (:26/10/2018إتحاد النزلة الوادي فئة األكابر لٌوم / أولمبً الوادي  ) مقابلة 191القضٌة رقم  

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مصباحً ضٌاء الدٌن     -  أولمبً الوادي 1811005 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          
صالحً رشدي            -  إتحاد النزلة الوادي 1811176 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

:عقوبات بالطرود  

1811008  بطاقة حـمراء بسبب السب داخل الملعب      سالمً عادل            -  أولمبً الوادي   

تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ         دج 3.000غرامة قدرها +  مقابالت نافدة (02)ٌعـاقب باإلقصاء ألربعة   

  (.                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة111) طبقا لنص المادة 31/10/2018

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811273  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن حداء عبد المجٌد        -  إتحاد النزلة الوادي   

         .         ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 103)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة

:العب أشٌر علٌه بعد نهاٌة المقابلةل  

  قام هذا الالعب بمحاولة اإلعتداء– 1811263صاحب الرخصة رقم  (إتحاد النزلة الوادي  )عبدو حمزة العب نادي - 

:   على الحكم الرئٌسً بعد قٌام هذا األخٌر بطرده من الساحة بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانٌة وعلٌه ٌعاقب بـ   

31/10/2018دج تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  5.000غرامة مالٌة قدرها +  مقابالت إقصاء نافذ 08-   

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

 

 

 

 



  (:26/10/2018شبٌبة زلفانة فئة األكابر لٌوم / رائد حاسً القارة  ) مقابلة 192القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عبد العالً بشٌر           -  شبٌبة زلفانة 1811190 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810026  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن سعٌدات توفٌق          -  رائد حاسً القارة   

         .         ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 103)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة
 

  (:26/10/2018إتحاد الحمادٌن فئة األكابر لٌوم / نادي بوغفالة  ) مقابلة 193القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بدوي عبد السالم          -  نادي بوغفالة 1810779 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

1810287  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          مرخً توفٌق             -  إتحاد الحمادٌن   

سعٌد نبٌل                  -  إتحاد الحمادٌن 1810285 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          
1810238  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    حناشة ٌحٌا               -  إتحاد الحمادٌن   

31/10/2018تدفع 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 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810721  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن طبشً طارق           -  نادي بوغفالة   

         .         ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 103)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة
 

  (:27/10/2018مولودٌة سٌدي سلٌمان فئة األكابر لٌوم / إتحاد أنقوسة  ) مقابلة 194القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811439  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بوخرٌص أمٌن         -  إتحاد أنقوسة   

1810454  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          عٌسانً عبد المجٌد    -  إتحاد أنقوسة   
1810667  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          العابد عبد الغانً       -  مولودٌة سٌدي سلٌمان   

1810586  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          طرباخ عبد المنعم      -  مولودٌة سٌدي سلٌمان   

1810714  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          مسروق عبد الحلٌم     -  مولودٌة سٌدي سلٌمان   
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810809  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن العابد عادل             -  مولودٌة سٌدي سلٌمان   

         .         ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 103)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (:27/10/2018شباب تبسبست فئة األكابر لٌوم / شباب حاسً مسعود  ) مقابلة 195القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
رواي محمد خالد          -  شباب حاسً مسعود 1811787 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         

زموري بلخٌر             -  شباب حاسً مسعود 1811675 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         
1811674  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    مرٌزق عماد الدٌن       -  شباب حاسً مسعود   

31/10/2018تدفع 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 

1811676  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    بورقعة إبراهٌم         -  شباب حاسً مسعود   

31/10/2018تدفع 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 

طراد عمر                 -  شباب تبسبست 1811817 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         
1811807  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    طوالبٌة بالل             -  شباب تبسبست   

31/10/2018تدفع 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 

:عقوبات بالطرود  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة 
1811809  بطاقة حـمراء بسبب السب داخل الملعب      فرٌحً محمد البشٌر   -  شباب تبسبست   

تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ         دج 3.000غرامة قدرها +  مقابالت نافدة (02)ٌعـاقب باإلقصاء ألربعة   

  (.                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة111) طبقا لنص المادة 31/10/2018

:العب أشٌر علٌه بعد نهاٌة المقابلةل  

  قام هذا الالعب بعد نهاٌة اللقاء– 1811812صاحب الرخصة رقم  ( شباب تبسبست )بن حشانً محسن العب نادي - 

:   باإلعتداء على الحكم الرئٌسً دون إحداث ضرر جسمانً و بالتالً ٌعاقب بـ   

دج تدفع فً أجل شهر 10.000غرامة مالٌة قدرها  + 31/10/2018 إبتداء من تارٌخ سنة كاملة إقصاء نافد من اللعب-   

(.   من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 114) طبقا لنص المادة  31/10/2018  إبتداء من تارٌخ   
   

  (:27/10/2018شباب سٌدي عمران فئة األكابر لٌوم / مولودٌة سكرة  ) مقابلة 196القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

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

1811215  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          مازوزي سٌف الدٌن   -  شباب سٌدي عمران   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (: 27/10/2018شباب الحدب فئة األكابر لٌوم / ترجً تقدٌدٌن  ) مقابلة 197القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة-   

. (ترجً تقدٌدٌن  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بولٌفة شرف الدٌن         -  ترجً تقدٌدٌن 1810144 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          
بلخٌرة محمد غزالً       -  شباب الحدب 1811883 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

:عقوبة مسلطة على نادي  

بعد نهاٌة اللقاء باإلعتداء        (ترجً تقدٌدٌن  )حٌث صرح حكم اللقاء فً ورقة المقابلة عن قٌام البعض من مناصري نادي -  

 و هو حارس المرمى زكور عبد الحق صاحب الرخصة رقم  (شباب الحدب  )الجسمانً على العب من الفرٌق الخصم 

 :بماٌلً (ترجً تقدٌدٌن  ) فبناء على ما صرح به قررت اللجنة معاقب نادي 1811859

دج نافدة تدفع  25.000غرامة مالٌة قدرها  + 31/10/2018 إبتداء من تارٌخ بدون جمهور عقوبة نافدة ( 02 )مقابلتٌن -   

(. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 47) طبقا لنص المادة   31/10/2018  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

بسبب سوء التنظٌم تدفع فً أجل شهر ( ترجً تقدٌدٌن ) غرامة مالٌة نافدة على عاتق نادي  ( دج 5.000 ) خمسة أالف- 

(. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 131) طبقا لنص المادة   31/10/2018إبتداء من تارٌخ   
 

 

    ( ب )بطولة القسم الجهوي الثانً فئة األكابر الفوج 
         

  (:26/10/2018مستقبل بلدة عمر فئة األكابر لٌوم / نادي سٌدي خوٌلد  ) مقابلة 198القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811801  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          خمقانً المبروك أشرف -  نادي سٌدي خوٌلد   
1811829  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          محسن عدنان           -  نادي سٌدي خوٌلد   

1810794  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          تقرتً جمال الدٌن      -  مستقبل بلدة عمر   
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810814  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم بن دنٌا أسامة           -  مستقبل بلدة عمر   

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

  (:26/10/2018شباب القواطٌن فئة األكابر لٌوم / مولودٌة حاسً مسعود  ) مقابلة 199القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810947  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر باحو أدم                -  مولودٌة حاسً مسعود   

1810645  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر طوٌل عمار بهاء الدٌن-  شباب القواطٌن   

1810765  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر لوبٌري المعراج        -  شباب القواطٌن   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810941  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن جغبالة محمد لسعد     -  مولودٌة حاسً مسعود   

         .         ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 103)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة
 

 

 

 

 

 

 



 

  (:26/10/2018أتلٌتٌك حاسً مسعود فئة األكابر لٌوم / شباب حً المنظر الجمٌل  ) مقابلة 200القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810002  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر بن عبد هللا محمد       -  شباب حً المنظر الجمٌل   

1810003  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر صالحً عمارة         -  شباب حً المنظر الجمٌل   
1810029  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر بشٌري نصر الدٌن     -  شباب حً المنظر الجمٌل   

1810052  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر جوادي توفٌق           -  شباب حً المنظر الجمٌل   

1810036  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر حشٌفة علً             -  شباب حً المنظر الجمٌل   
1811772  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر سودانً منٌر رمزي   -  أتلٌتٌك حاسً مسعود   

1811770  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر روابح محمد            -  أتلٌتٌك حاسً مسعود   
1811771  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر حمانً رابح            -  أتلٌتٌك حاسً مسعود   

1810715  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر عماري عبد النور      -  أتلٌتٌك حاسً مسعود   
:غرامات  

 

31/10/2018 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( شباب حً المنظر الجمٌل)غرامة ٌدفعها نادي  دج 3.000 أالفثالثة -   

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

  (:26/10/2018شباب بامندٌل فئة األكابر لٌوم / مولودٌة المقارٌن  ) مقابلة 201القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811405  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً عٌشاوي بدر الدٌن     -  مولودٌة المقارٌن   

1811119  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً شافو إبراهٌم           -  مولودٌة المقارٌن   
1811401  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً صدٌقً ضٌاء الدٌن    -  مولودٌة المقارٌن   

1810581  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً مدقن أسامة             -  شباب بامندٌل   
1810578  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً نقاٌس عبد العزٌز      -  شباب بامندٌل   

 

  (:27/10/2018إتحاد عجاجة فئة األكابر لٌوم / مولودٌة سعٌد عتبة  ) مقابلة 202القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
هادف ٌاسٌن               -  مولودٌة سعٌد عتبة 1811737 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

 

  (:27/10/2018شباب جامعة فئة األكابر لٌوم / وفاق المغٌر  ) مقابلة 203القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811015  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً قرزة عبد هللا           -  وفاق المغٌر   

1811018  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر حمالوي عالء الدٌن   -  وفاق المغٌر   
1811020  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    عجمً جالل           -  وفاق المغٌر   

31/10/2018تدفع 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 

1811896  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً حمٌداتو إبراهٌم        -  شباب جامعة   

1810979  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر مسعودي أٌمن          -  شباب جامعة   
1810593  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    دباب مسعود-  شباب جامعة   

31/10/2018تدفع 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 
 

 



 

            ( ج )بطولة القسم الجهوي الثانً فئة األكابر الفوج 
 

  (:26/10/2018وداد مدٌنة زلفانة فئة األكابر لٌوم / جوهرة قصر الحٌران  ) مقابلة 204القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810489  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً عبٌطة عبد القادر      -  جوهرة قصر الحٌران   
1810731  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً نوعً محمد نذٌر      -  جوهرة قصر الحٌران   

1810477  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً سعودي علً           -  جوهرة قصر الحٌران   

1810722  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً بٌران عصام الدٌن     -  جوهرة قصر الحٌران   
1810279  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً بن غشً بوعمامة     -  وداد مدٌنة زلفانة   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810270  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن داودي حرز هللا         -  وداد مدٌنة زلفانة   

         .         ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 103)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة
 

  (:26/10/2018مستقبل لماضً فئة األكابر لٌوم / وداد األغواط  ) مقابلة 205القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810520  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر برشً زكرٌاء محمد   -  مستقبل لماضً   

 

  (:26/10/2018إتحاد العسافٌة فئة األكابر لٌوم / مولودٌة أوالد القعدة  ) مقابلة 206القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810542  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر زوبٌدي ٌاسٌن         -  مولودٌة أوالد القعدة   

1840213  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر بزاوشة عبد القادر     -  مولودٌة أوالد القعدة   
1810949  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر بلة عمر البشٌر         -  إتحاد العسافٌة   

1810952  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        بدوي الطاهر           -  إتحاد العسافٌة   
 

  (:27/10/2018إتحاد برٌان فئة األكابر لٌوم / رائد شباب سٌدي ساعد  )  مقابلة 207القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811396  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر مجٌلدة عبد الغنً      -  إتحاد برٌان   

1811321  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر أوالد الحاج علً محمد-  إتحاد برٌان   
1811296  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر أوالد الطاهر الطاهر  -  إتحاد برٌان   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810367  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم ذٌب محمود            -  رائد شباب سٌدي ساعد   

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  (:27/10/2018ترجً مرماد فئة األكابر لٌوم / إتحاد حاسً الدالعة  ) مقابلة 208القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810077  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر لوعٌل مسعود          -  إتحاد حاسً الدالعة   

1810039  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر عجالت حرز هللا       -  إتحاد حاسً الدالعة   
1810182  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر قدٌم عبد القادر         -  إتحاد حاسً الدالعة   

1811054  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    بوزٌد الهاشمً         -  ترجً مرماد   

31/10/2018تدفع 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 

1811053  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر زٌان قوٌدر             -  ترجً مرماد   
 

  (:27/10/2018نصر حاسً الدالعة فئة األكابر لٌوم /مولودٌة البٌضاء  ) مقابلة 209القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810382  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر حاقً ولٌد              -  مولودٌة البٌضاء   
1810330  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر حمكة محمد            -  مولودٌة البٌضاء   

1810611  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً قرٌنات عبد القادر     -  وداد مدٌنة زلفانة   

زادم صالح الدٌن     -  إتحاد حاسً الدالعة 1811071 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
جكٌدل الحاج محمد   -  ترجً مرماد 1810374 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

31/10/2018تدفع 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 

1810337  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    جٌران الطٌب          -  ترجً مرماد   

31/10/2018تدفع 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 
 

سنة( 19)مقابالت كأس الجمهورٌة فئة األواسط أقل من   
 

 

 

 

  (:12/10/2018إتحاد أنقوسة فئة األواسط  لٌوم / إتحاد عجاجة  ) مقابلة 210القضٌة رقم 

:اإلنذارات  
 

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوعافٌة محمد الغزالً -  إتحاد عجاجة    1840392      بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

مسعودي المهدي       -  إتحاد عجاجة  1840492 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (:12/10/2018نادي بوغفالة فئة األواسط  لٌوم / مولودٌة حاسً مسعود  ) مقابلة 211القضٌة رقم 

بعد اإلطالع على ورقة المقابلة و التً صرح من خاللها الحكم بأن اللقاء قد تم إلغاءه نظرا لغٌاب قوات النظام العمومً-   

نادي  و بالتالً ٌعاقب من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 42 قررت اللجنة تطبٌق نص المادة   

:  بماٌلً(ولودٌة حاسً مسعود م )   

  .( مولودٌة حاسً مسعود )خسارة المقابلة تحت طائلة العقوبة بالنسبة لفرٌق - 

.31/10/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ غرامة مالٌة على عاتق الفرٌق  ( دج 5.000 ) خمسة أالف-   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  سنة (19)بطولة القسم الجهوي األول فئة األواسط من 

( أ )الفوج     
 

  (:27/10/2018مشعل حاسً مسعود فئة األواسط  لٌوم / األمل الرٌاضً ورقلة  ) مقابلة 212القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
جدي محمد-  األمل الرٌاضً ورقلة 1841150 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        

 

( د )الفوج   
 

  (:27/10/2018مولودٌة سكرة عمران فئة األواسط  لٌوم / مولودٌة بامندٌل  ) مقابلة 213القضٌة رقم 

بعد اإلطالع على ورقة المقابلة و التً صرح من خاللها الحكم بأن اللقاء لم ٌجرى و ذلك بسبب عدم إكتمال النصاب-   

49 و علٌه فإنه تطبق على الفرٌق أحكام المادة – العبٌن فقط 09وجود  - ( مولودٌة بامندٌل ) القانونً لعدد العبً نادي   

: و بالتالً ٌعاقب بـمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى  

  .( مولودٌة بامندٌل )خسارة المقابلة تحت طائلة العقوبة بالنسبة لفرٌق - 

. من رصٌد النادي 01خصم نقطة -   

.31/10/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ غرامة مالٌة على عاتق الفرٌق  ( دج 5.000 )خمسة أالف -   
 

( ه )الفوج   
 
 

 

 

 

  (:27/10/2018مولودٌة المقارٌن فئة األواسط  لٌوم / شباب سٌدي عمران  ) مقابلة 214القضٌة رقم 
 

 

 

:اإلنذارات  

 

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
تومً صهٌب           -  شباب سٌدي عمران 1840803 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
راشدي عبد الباري     -  شباب سٌدي عمران 1840814 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

 

 

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1840813  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن قاسمً وائل             -  شباب سٌدي عمران   

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

 

 

 

 

( و )الفوج   

 

 

 

 

 

 

 

  (:27/10/2018شبٌبة زلفانة فئة األواسط  لٌوم / ترجً مرماد  ) مقابلة 215القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوبكري عمار          -  شبٌبة زلفانة 1840702 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
عبد الالوي عبد الهادي-  شبٌبة زلفانة 1860178 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

1840454  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    قندوز عبد الحمٌد      -  شبٌبة زلفانة   

   من85)  طبقا لنص  المادة 18/10/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 تسوٌة وضعٌة عقابٌة

 

 و الذي 28/10/2018 بتارٌخ 169 و المسجل تحت رقم ( شباب جامعة )بعد اإلطالع على الطلب المودع من طرف نادي - 

2018/2019 الموسم 1761250طلب من خالله هذا الفرٌق تسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعب روٌسً أحمد رقم الرخصة   

  .( األواسط ) فً فئة 2016/2017 و الذي عوقب خالل الموسم 

( شباب سٌدي بوعزٌز)و نظٌره نادي  ( شباب جامعة )حٌث الالعب روٌسً أحمد تم إشراكه فً المقابلة التً جمعت فرٌق -   

. وتحصل هذا الالعب خاللها على إنذارٌن إثنٌن28/12/2017  فئة األواسط بتارٌخ   

.المسلطة( 01) دون إستنفاده لعقوبة المقابلة 2016/2017حٌث أن هذا الالعب كان ٌتم إشراكه إلى غاٌة نهاٌة الموسم -   

. بطلب لتسوٌة وضعٌة الالعب روٌسً أحمد2018/2019تقدم خالل الموسم الحالً  ( شباب جامعة )حٌث أن فرٌق -   
                                               

                  قررت اللجنة
 

 

فئة األشبال نطبق أحكام المادة  ( شباب جامعة ) الناشط بنادي 1761250لتسوٌة وضعٌة الالعب روٌسً أحمد رخصة رقم - 

عقوبة المقابلة الواحدة الغٌر مستنفدة تعد  )من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى و التً تنص على أن  118  

و ٌفهم من ذلك أن عقوبة المقابلة الواحدة و الغٌر مستنفذ ال ٌمكن أن تتبع صاحبها للموسم  ( ملغاة فً نهاٌة الموسم الرٌاضً 

الالحق بل تلغى وال ٌمكن للغٌر اإلحتجاج علٌها و بالتالً فإن الالعب روٌسً أحمد ٌعتبر فً نظر القانون فً وضعٌة سلٌمة 

. و ٌمكنه النشاط2018/2019خالل الموسم الحالً   

 

 
 

 

 

 

 

:المقابالت التً لم تسجل بها أٌة مخالفات  

.26/10/2018نادي األغواط تارٌخ / رائد المنٌعة -   

.27/10/2018نادي المقارٌن تارٌخ / إتحاد الزاوٌة العابدٌة -   

.27/10/2018نجم بوغفالة بتارٌخ / أمل سوف -   

 

 

 

 

 

                            المسٌر اإلداري لقسم اإلنضباط
                           درٌس الهواري               

 


