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  2018/2019الموسم الرٌاضً 

08:المحضر رقم  

     08/11/2018:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
  

 
 

       دراسة القضايا        

مقابالت كأس الجمهورية فئة األكابر        
 

  (:02/11/2018أمل سيدي مهدي فئة األكابر ليوم / مولودية بامنديل  ) مقابلة 216القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811476  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بن شرٌف عبد الجبار  -  أمل سٌدي مهدي   

 

  (:02/11/2018إتحاد النزلة فئة األكابر ليوم / إتحاد النزلة الوادي  ) مقابلة 217القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عٌادي محمد             -  إتحاد النزلة الوادي 1811274 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           
جدرة بدر الزمان       -  إتحاد النزلة 1810109 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

 

  (:03/11/2018إتحاد أنقوسة فئة األكابر ليوم / أولمبي بوعامر  ) مقابلة 218القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
غٌالنً سلٌم               -  أولمبً بوعامر 1811095 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          
دكار منٌر                 -  أولمبً بوعامر 1810235 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

بن منصور عبد الباسط  -  إتحاد أنقوسة 1810709 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810544  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن خالدي عبد المالك      -  إتحاد أنقوسة   

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

 

 

 

 

 

 

 



( أ )مقابالت القسم الجهوي الثاني فئة األكابر الفوج   

 

  (:19/10/2018نادي بوغفالة فئة األكابر ليوم / إتحاد النزلة الوادي  ) مقابلة 219القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
قصاب ٌونس              -  إتحاد النزلة الوادي 1840125 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          
رحمانً حسٌن           -  نادي بوغفالة 1810441 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

طبشً طارق             -  نادي بوغفالة 1810721 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          
:عقوبات بالطرود  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة 
1810405   ٌعـاقب    –بطاقة حـمراء بسبب شتم الحكم  صٌاد فارس             -  نادي بوغفالة   

25/10/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000غرامة قدرها +  مقابالت نافدة (04)باإلقصاء ألربعة   

  (.                                          من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة112) طبقا لنص المادة 

 

( 1 د)بطولة القسم الجهوي الثاني فئة األكابر الفوج   

 

  (:02/11/2018شباب بلدية إيليزي فئة األكابر ليوم / إتحاد شباب إيليزي  ) مقابلة 220القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن عاشور مصباح        -  إتحاد شباب إٌلٌزي 1811660 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          
شمٌم عبد القادر          -  إتحاد شباب إٌلٌزي 1811578 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

1812068  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بشونً مسعود            -  شباب بلدٌة إٌلٌزي   

1812057  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          عبد الجواد وائل          -  شباب بلدٌة إٌلٌزي   
بن عمر علً             -  شباب بلدٌة إٌلٌزي 1811994 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

1811738  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بدٌرٌنة حكٌم             -  شباب بلدٌة إٌلٌزي   
مواز خالد                  -  شباب بلدٌة إٌلٌزي 1811995 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

فاضل نور الدٌن          -  شباب بلدٌة إٌلٌزي 1812160 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          
:غرامات  

 

  وذلك08/11/2018 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شباب بلدٌة إٌلٌزي ) غرامة ٌدفعها نادي  دج 3.000 أالفثالثة - 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



سنة( 19)مقابالت كأس الجمهورية فئة األواسط أقل من   
 

 

 

 

  (:03/11/2018مستقبل بلدية الرويسات فئة األواسط  ليوم / وفاق ورقلة  ) مقابلة 221القضية رقم 

:اإلنذارات  
 

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مهٌري ٌوسف           -  وفاق ورقلة 1840198 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          
بلحاج أحمد تقً الدٌن  -  وفاق ورقلة 1840189 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

رحال جالل الدٌن      -  وفاق ورقلة 1840204 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

قناوة عبد القادر          -  مستقبل بلدٌة الروٌسات 1841501 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          
هاللً محمد عٌسى     -  مستقبل بلدٌة الروٌسات 1841010 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

 

بعد اإلطالع على ورقة المقابلة و تقرٌر حكم المباراة إتضح حسب تصرٌحات هذا األخٌر أن المقابلة توقفت فً - 

(. 94د  ) 90 بع 04 وذلك بسبب مغادرة سٌارة اإلسعاف أرضٌة الملعب فً الدقٌقة ( 95د  ) 90 بعد 05الدقٌقة   

.من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 14و نظرا لهذه األسباب قررت اللجنة تطبٌق نص المادة -   

(.وفاق ورقلة  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -     

.08/11/2018فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( وفاق ورقلة  )غرامة مالٌة نافدة ٌدفعها نادي  ( دج 5.000)  خمسة أالف-   

 

سنة( 17)مقابالت كأس الجمهورية فئة األشبال أقل من   
 

 

 

 

  (:31/10/2018إتحاد الزاوية العابدية فئة األشبال  ليوم / نادي تقرت  ) مقابلة 222القضية رقم 

:اإلنذارات  
 

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
تدار عبد المعز           -  نادي تقرت 1860189 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

برٌك أشرف            -  إتحاد الزاوٌة العابدٌة 1860984 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

بوخشبة عبد المنعم      -  إتحاد الزاوٌة العابدٌة 1861053 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          
 

  (:31/10/2018شباب بني ثور فئة األشبال  ليوم / مولودية سكرة  ) مقابلة 223القضية رقم 

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1860673  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن خازن محمد لخضر    -  شباب بنً ثور   

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

 

 

 

سنة( 15)مقابالت كأس الجمهورية فئة األصاغر أقل من   
 

  (:31/10/2018ممثل الرابطة الوالئية غرداية فئة األصاغر  ليوم / هالل غرداية   ) مقابلة 224القضية رقم 

:العب أشير عليه بعد نهاية المقابلةل  

 قام هذا الالعب بالسب العلنً و ذلك بعد – 1880467صاحب الرخصة رقم  (هالل غرداٌة  )بن موسى أحمد العب نادي - 

: نهاٌة المباراة ٌعاقب بـ   

طبقا 08/11/2018دج تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  1.500غرامة مالٌة قدرها + إقصاء نافذ   ( 02 )مقابلتٌن -   

(.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 94)   لنص المادة   
 

 

 

 

 

 



  (:31/10/2018إتحاد بريان فئة األصاغر ليوم / ترجي مرماد  ) مقابلة 225القضية رقم 

:اإلنذارات  
 

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
موالي إبراهٌم ٌاسر     -  ترجً مرماد 1880528 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1860225  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن بن فرحات أٌمن         -  إتحاد برٌان   

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

 

 

 

 

:المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات  

.26/10/2018تٌن تزرٌفت جانت تارٌخ / شباب بلدٌة إٌلٌزي -   

.26/10/2018أغوم جانت تارٌخ / شباب البرج القدٌم -   

.27/10/2018إتحاد شباب إٌلٌزي بتارٌخ / وفاق جانت -   

.27/10/2018شباب تٌن خاتمة جانت بتارٌخ / نادي المٌزان جانت -   

.01/11/2018نادي المٌزان جانت بتارٌخ / أغوم جانت -   

.01/11/2018شباب البرج القدٌم بتارٌخ / تٌن تزرٌفت جانت -   

 

 

 

 

 

 

 

 

                            المسير اإلداري لقسم اإلنضباط
                           دريس الهواري               

 


