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  2018/2019الموسم الرٌاضً 

09:المحضر رقم  

     15/11/2018:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
  

 
 

       دراسة القضايا        

مقابالت كأس الجمهورية فئة األكابر        

 
  (:03/11/2018شمس األصيل تمنراست فئة األكابر ليوم / إتحاد بريان  ) مقابلة 224القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811392  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          مشاط حمزة            -  إتحاد برٌان   
1811321  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          أوالد الحاج علً محمد-  إتحاد برٌان   

مرارس عبد الرحمان  -  إتحاد برٌان 1811398 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           
1811677  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          شبه حسن               -  إتحاد برٌان   

1840349  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          حابه ٌونس              -  شمس األصٌل تمنراست   

:مسير معاقب  

.بعد اإلطالع على تقرٌر الحكم الرئٌس-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر محافظ اللقاء-   

حٌث صرح كل من الحكم الرئٌس و محافظ اللقاء بأن المباراة جرت فً ظروف عادٌة إال أن هناك تجاوزات بدرت من-   

حٌث أن هذا األخٌر قد تصرف بصورة تتنافى و األخالق (أوالد الحاج علً سعود  )  قبل رئٌس نادي إتحاد برٌان المدعو   

   أثناء وبعد اللقاء و ذلك لقٌامه بإهانة طاقم النادي الضٌف بعبارات عنصرٌة بوصفهم بالسود و قٌامه زٌادة على ذلك بسب

.  كل من طاقم التحكٌم و محافظ اللقاء بعد نهاٌة المقابلة  

بنص المادة (أوالد الحاج علً سعود  )المدعو  (تحاد براٌان إ )لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة معاقبة رئٌس نادي -   

  .    من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة124  

.08/11/2018إبتداء من تارٌخ  نافدة أشهر 06المنع من ممارسة أي وظٌفة أو نشاط له عالقة بكرة القدم لمدة -   

.08/11/2018إبتداء من تارٌخ غرامة نافدة تدفع فً أجل شهر  ( دج 10.000)  عشرة أالف-   
  

  (:09/11/2018إتحاد أفلو  فئة األكابر ليوم / شباب بني ثور  ) مقابلة 225القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
506606  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       مٌمونً أسامة          -  شباب بنً ثور   

 

 

 

 



  (:09/11/2018ترجي تقديدين فئة األكابر ليوم / أولمبيك المقرن  ) مقابلة 226القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
نوري جمال              -  أولمبٌك المقرن 88000004 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

مدانً جاب هللا         -  ترجً تقدٌدٌن 1810358 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           
:عقوبات بالطرود  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة 
1841085   ٌعـاقب    –بطاقة حـمراء بسبب شتم الحكم  بن عوالً عادل         -  ترجً تقدٌدٌن   

15/11/2018تدفع 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 

1810139   ٌعـاقب    –بطاقة حـمراء بسبب شتم الحكم  مدانً صدام            -  ترجً تقدٌدٌن   

15/11/2018تدفع 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 

 

  (:10/11/2018 األمل الرياضي ورقلة  فئة األكابر ليوم /مشعل بلدية حاسي مسعود   ) مقابلة 227القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
96000204  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       قجة الطاهر            -  مشعل بلدٌة حاسً مسعود   
بورقعة زهٌر          -  األمل الرٌاضً ورقلة  507116  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

زاٌدي ولٌد             -  األمل الرٌاضً ورقلة    507108   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
 

  (:10/11/2018أمل سيدي مهدي  فئة األكابر ليوم / إتحاد النزلة تقرت  ) مقابلة 228القضية رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة و تقرٌر حكم اللقاء-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر محافظ اللقاء-   

(.أمل سٌدي مهدي  )بعد اإلستماع لرئٌس نادي -   

.بعد اإلستماع لمحافظ اللقاء-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810183  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       محمدي محمد          -  إتحاد النزلة تقرت   

1811476  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بن شرٌف عبد الجبار -  أمل سٌدي مهدي   
1811474  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       عرعار خٌر الدٌن     -  أمل سٌدي مهدي   

1811498  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       ماٌو معمر             -  أمل سٌدي مهدي   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810289  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم جغبالة جعفر            -  إتحاد النزلة تقرت   

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

:العب أشير عليه بعد نهاية المقابلةل  

  قام هذا الالعب بتصرفات غٌر أخالقٌة– 1811471صاحب الرخصة رقم  (أمل سٌدي مهدي  )العاٌب هشام العب نادي - 

:      فً حق الحكم الرئٌس تمثلت فً الصراخ فً وجه هذا األخٌر و نزع القمٌص بعد نهاٌة المقابلة و علٌه ٌعاقب بـ   

 طبقا 15/11/2018دج تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  10.000غرامة مالٌة نافدة قدرها +  مقابالت إقصاء نافذ 04       - 

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

 

 

 



                          ( أ )مقابالت القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج        

 

  (:09/11/2018إتحاد الخنق فئة األكابر ليوم / نادي المقارين  ) مقابلة 229القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
جدٌعً أكرم             -  نادي المقارٌن 1811704 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
1810621  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        زوزو نضال           -  نادي المقارٌن   

معٌزي عبد الرحمان    -  إتحاد الخنق 1810734 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1810735  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        نٌة عبد الرحمان       -  إتحاد الخنق   
              

  (:09/11/2018شباب سيدي بوعزيز فئة األكابر ليوم / وفاق عين ماضي  ) مقابلة 230القضية رقم         

 :اإلنذارات

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر                1810742 داودي نبٌل رضوان   -  وفاق عٌن ماضً   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811239  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن بن جروة رمضان      -  شباب سٌدي بوعزٌز   

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

 

  (:09/11/2018أمل ورقلة فئة األكابر ليوم / وفاق مقر  ) مقابلة 231القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
قسوم ناصر              -  وفاق مقر 1810400 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بن علً عبد الصمد    -  وفاق مقر 1810351 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

معروف صهٌب         -  أمل ورقلة 1811034 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1812150  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بلعلوي عبد المجٌد     -  أمل ورقلة   

  

  (:10/11/2018إتحاد الزاوية العابدية فئة األكابر ليوم / إتحاد ورقلة  ) مقابلة 232القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بعون ونٌس              -  إتحاد ورقلة 1810150 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1811255  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        معراف سٌف هللا       -  إتحاد الزاوٌة العابدٌة   

 
 

( ب )القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   
 

 

  (:10/11/2018نجم باب الوادي فئة األكابر ليوم / شباب قصر الحيران  ) مقابلة 233القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
قناٌة عبد القادر          -  شباب قصر الحٌران 1811568 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

عناد عبد الرحمان      -  نجم باب الوادي 1810715 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (:10/11/2018أمل سريع متليلي فئة األكابر ليوم / إتحاد عين البيضاء  ) مقابلة 234القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
هاللً سعٌد             -  إتحاد عٌن البٌضاء 1810791 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

ٌوسف عبد العزٌز     -  إتحاد عٌن البٌضاء 1810788 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر                1810785 بكٌرات محمد لمٌن    -  إتحاد عٌن البٌضاء   

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر                1811161 بورقعة محمد مٌن     -  إتحاد عٌن البٌضاء   

بوفرمال مراد           -  أمل سرٌع متلٌلً 1810505 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بوسنان هشام            -  أمل سرٌع متلٌلً 1811514 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

قربوز أحمد             -  أمل سرٌع متلٌلً 1811057 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر                1811113 باهً عبد القادر       -  أمل سرٌع متلٌلً   

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر                1811515 جلطً أحمد            -  أمل سرٌع متلٌلً   

:غرامات  
 

  وذلك15/11/2018 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (أمل سرٌع متلٌلً ) 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   

 

  (:10/11/2018شمس األصيل تمنراست فئة األكابر ليوم / هالل غرداية  ) مقابلة 235القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر                1810876 كتٌلة عبد الرزاق      -  هالل غرداٌة   

قواسم عبد الغانً       -  هالل غرداٌة 1810874 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بن هنٌة سلٌمان        -  هالل غرداٌة 1810921 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر                1810884 بن علً نور الدٌن     -  شمس األصٌل تمنراست   

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر                1810886 والد سٌدي صالح محمد  -  شمس األصٌل تمنراست   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811335  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن مختاري حسام الدٌن   -  هالل غرداٌة   

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

  (:10/11/2018مستقبل الحمادين فئة األكابر ليوم / وفاق هقار تمنراست  ) مقابلة 236القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر                1811302 شقوٌنً مصطفى       -  وفاق هقار تمنراست   

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر              لمقدم مبروك             -  مستقبل الحمادٌن 1811551   
 

:عقوبة بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810134  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن طلحة شرف الدٌن      -  مستقبل الحمادٌن   

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

 

 

 

 



  (:10/11/2018شباب قصر ورقلة فئة األكابر ليوم / إتحاد حاسي الرمل  ) مقابلة 237القضية رقم 

:عقوبة بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811346  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن محجر عماد الدٌن      -  شباب قصر ورقلة   

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

( أ )القسم الجهوي الثاني فئة األكابر الفوج   
 

  (:09/11/2018رائد حاسي القارة فئة األكابر ليوم / شباب سيدي عمران  ) مقابلة 238القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر                1811564 طواهرٌة عبد الحمٌد   -  شباب سٌدي عمران   

زوبٌري سٌدي علً    -  رائد حاسً القارة 1810042 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:09/11/2018إتحاد النزلة الوادي فئة األكابر ليوم / إتحاد الحمادين  ) مقابلة 239القضية رقم 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811181  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم عبدو حسام الدٌن       -  نادي األغواط   

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

 

( ب )القسم الجهوي الثاني فئة األكابر الفوج   
 

  (:09/11/2018مولودية حاسي مسعود فئة األكابر ليوم / نجم بوغفالة  ) مقابلة 240القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر                1810770 جخراب عبد الغفور    -  نجم بوغفالة   

برقٌقة عالء الدٌن      -  مولودٌة حاسً مسعود 1810934 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

مٌمونً عبد المنعم     -  مولودٌة حاسً مسعود 1811042 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

عباشة منذر            -  مولودٌة حاسً مسعود 1811874 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 
 

 

  (:09/11/2018مولودية بامنديل فئة األكابر ليوم / شباب جامعة  ) مقابلة 241القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر                1810975 سلٌمانً عماد الدٌن    -  شباب جامعة   

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر                1811707 عنقر جعفر             -  شباب جامعة   
 

 

 

 

 

  (:10/11/2018نادي سيدي خويلد فئة األكابر ليوم / شباب القواطين  ) مقابلة 242القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810987  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        زواري فرحات ٌوسف-  شباب القواطٌن   

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر              دودي حدٌفة            -  شباب القواطٌن 1810690   

1811800  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        خالف فؤاد             -  نادي سٌدي خوٌلد   

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر              هدوس لطفً           -  نادي سٌدي خوٌلد 1811850   
 

 

 



  (:10/11/2018مولودية المقارين فئة األكابر ليوم / مولودية سعيد عتبة  ) مقابلة 243القضية رقم 

:اإلنذارات  

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

بوخرٌص حسٌن       -  مولودٌة سعٌد عتبة 1811495 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

15/11/2018تدفع 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 

طٌبً عبد الحكٌم       -  مولودٌة سعٌد عتبة 1811506 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

15/11/2018تدفع 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 

1811410  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        باباي إلٌاس             -  مولودٌة المقارٌن   

 بن دروٌش محمد        -  مولودٌة المقارٌن 1811411 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
 

  (:10/11/2018أمل سوف فئة األكابر ليوم / إتحاد عجاجة  ) مقابلة 244القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر                1811538 بوعافٌة مختار          -  إتحاد عجاجة   

لبٌهً عبد المجٌد       -  أمل سوف 1811893 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر                1811313 فردٌة أبو بكر الصدٌق -  أمل سوف   
 

  (:10/11/2018 فئة األكابر ليوم وفاق المغير/ أتليتيك حاسي مسعود  ) مقابلة 245القضية رقم 

:عقوبة بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811089  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن بن قدور سعٌد          -  وفاق المغٌر   

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

 

( ج )القسم الجهوي الثاني فئة األكابر الفوج   
 

 

 

  (:09/11/2018رائد سيدي ساعد فئة األكابر ليوم / نادي األغواط  ) مقابلة 246القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
حمدي محمد           -  نادي األغواط 1811557 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

15/11/2018تدفع 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 

طاهري سٌف اإلسالم -  رائد سٌدي ساعد 1810209 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

هٌالمً عبد الحمٌد    -  رائد سٌدي ساعد 1810220 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811570  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم سلٌمانً خٌر الدٌن     -  نادي األغواط   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  (:09/11/2018مولودية أوالد القعدة فئة األكابر ليوم / مستقبل لماضي  ) مقابلة 247القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر                1810421 بوخرٌص إبراهٌم      -  مولودٌة أوالد القعدة   

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر                1810588 بن عبد الرحمان الحاج-  مولودٌة أوالد القعدة   

دحمانً طارق         -  مولودٌة أوالد القعدة 1810653 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

15/11/2018تدفع 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 

:عقوبة بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810566  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن سواندي العٌد           -  مستقبل لماضً   

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

1810508  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن بوستة حمادي          -  مستقبل لماضً   

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

 

 

 

 

 

  (:09/11/2018مولودية البيضاء فئة األكابر ليوم / إتحاد حاسي الدالعة  ) مقابلة 248القضية رقم 

:اإلنذارات  

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

لوعٌل حسٌن           -  إتحاد حاسً الدالعة 1810038 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بن مجغاٌة أحمد         -  إتحاد حاسً الدالعة 1810066 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
حمكة محمد             -  مولودٌة البٌضاء 1810330 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

قرشالة قوٌدر            -  مولودٌة البٌضاء 1810328 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بن دوٌفع جدٌد          -  مولودٌة البٌضاء 1810319 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بن عمر بوبكر           -  مولودٌة البٌضاء 1810326 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

 

 

  (:09/11/2018جوهرة قصر الحيران فئة األكابر ليوم / ترجي مرماد  ) مقابلة 249القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر                1811066 ناٌلً مروان            -  ترجً مرماد   

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر                1810729 ساٌحً أحمد            -  جوهرة قصر الحٌران   
 

  (:09/11/2018رائد المنيعة فئة األكابر ليوم / إتحاد العسافية  ) مقابلة 250القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
شنوفً ٌحٌا              -  إتحاد العسافٌة 1811303 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

عواي عبد المطلب     -  إتحاد العسافٌة 1810766 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بودراع موالي درٌس   -  رائد المنٌعة 1810111 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
مصاطفة عمر          -  رائد المنٌعة 1811972 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

 

 

 



  (:09/11/2018وداد األغواط فئة األكابر ليوم / وداد مدينة زلفانة  ) مقابلة 251القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر                1810273 حاج محمد إسحاق     -  وداد مدٌنة زلفانة   

 

( 1 د)القسم الجهوي الثاني فئة األكابر الفوج   

 

  (:09/11/2018أغوم جانت فئة األكابر ليوم / مستقبل الدبداب  ) مقابلة 252القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر                1812042 عثمان الحسٌنً         -  أغوم جانت   

برٌكة عبد العزٌز      -  أغوم جانت 1812048 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

15/11/2018تدفع 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 
 

سنة( 17)مقابالت كأس الجمهورية فئة األشبال أقل من   
 
 

 

 

  (:31/10/2018 تقرت فئة األشبال  ليوم 40مدرسة / شباب تبسبست  ) مقابلة 253القضية رقم 

:اإلنذارات  
 

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن رغدة أسامة          -  شباب تبسبست 1861014 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         

بولٌفة صهٌب          -   تقرت40مدرسة  1860090 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           
قمودة عبد الرحمان    -   تقرت40مدرسة  1860112 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

مراد عبد الحق         -   تقرت40مدرسة  1860104 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           
 

سنة( 19)مقابالت البطولة لفئة األواسط أقل من   

(أ ) الفوج   

  (:10/11/2018التضامن السوفي فئة األواسط  ليوم / نادي تقرت  ) مقابلة 254القضية رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة و تقرٌر الحكم-   

:العب أشير عليه بعد نهاية المقابلةل  

 حٌث أن هذا الالعب لم ٌتقبل البطاقة        – 1840396صاحب الرخصة رقم  (نادي تقرت ) العب نادي تابعً لخضر أحمد       - 

 الحمراء التً منحت له بسبب حصوله على إنذارٌن فقام بشتم الحكم الرئٌس و محاولة اإلعتداء علٌه عند نهاٌة الشوط األول

 :       أي ما بٌن الشوطٌن وبالتالً وعلٌه ٌعاقب بـ
  

 تدفع فً أجل شهر إبتداء دج 5.000نافدة بمبلغ وقدره  غرامة + 15/11/2018 أشهر إبتداء من تارٌخ 06مدة إقصاء نافد ل       - 

 .( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 102)  طبقا لنص المادة 14/11/2018         من تارٌخ 

 

 

 



(ب ) الفوج   

  (:13/10/2018أمل سيدي مهدي فئة األواسط  ليوم / إتحاد الخنق  ) مقابلة 255القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
حمدي لخضر            -  إتحاد الخنق 1840279 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

 

  (:09/11/2018إتحاد الخنق فئة األواسط  ليوم / نادي المقارين  ) مقابلة 256القضية رقم 

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1840816  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن طرباخ محمد زكرٌاء  -  نادي المقارٌن   

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

1840286  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن بن قٌط أحمد            -  إتحاد الخنق   

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

(ج ) الفوج   

  (:10/11/2018أمل سريع متليلي فئة األواسط  ليوم / إتحاد عين البيضاء  ) مقابلة 257القضية رقم 

:عقوبة بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1840726   بسبب السب العلنً–بطاقة حمراء  قندوز عثمان            -  إتحاد عٌن البٌضاء   

غرامة نافدة تدفع فً أجل شهر دج 1.500غرامة بـ  + 15/11/2018ٌعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن نافدتٌن إبتداء من تارٌخ   

.      ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 94)  طبقا لنص المادة 15/11/2018 إبتداء من تارٌخ                
 

(ه ) الفوج   

  (:10/11/2018أمل سوف فئة األواسط  ليوم / مولودية المقارين  ) مقابلة 258القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
زوزو محمد العٌد       -  مولودٌة المقارٌن 1840847 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1841298  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن بنٌن خلٌفة              -  امل سوف   

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

:العب أشير عليه بعد نهاية المقابلةل  

  قام هذا الالعب بالسب العلنً وذلك بعد نهاٌة – 1841312صاحب الرخصة رقم  (أمل سوف  )بلوم ولٌد العب نادي - 

:   المقابلة ٌعاقب بـ   

 طبقا لنص 14/11/2018دج تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  1.500غرامة مالٌة قدرها + مقابالت إقصاء نافذ  02       - 

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

 

 

 

 

 

 

 



  (:10/11/2018وفاق المغير فئة األواسط  ليوم / مولودية سيدي سليمان  ) مقابلة 259القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن الزاوي محمد أكرم  -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 1840882 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

فزاعً مٌلود             -  وفاق المغٌر 1841188 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           
 

:المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات  

.09/11/2018اإلتحاد الرٌاضً لبلدٌة أنقوسة تارٌخ / النادي الرٌاضً لبلدٌة تقرت -   

.09/11/2018مستقبل بلدٌة الروٌسات تارٌخ / اإلتحاد السوفً -   

.10/11/2018إتحاد الرباح بتارٌخ / التضامن السوفً -   

.09/11/2018إتحاد األغواط / إتحاد برٌان -   

09/11/2018شباب حً المنظر الجمٌل / مستقبل بلدة عمر -   

 

 

 

 

 

 

 

                            المسير اإلداري لقسم اإلنضباط
                           دريس الهواري               

 


