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  2018/2019الموسم الرٌاضً 

18:المحضر رقم  

     24/01/2019:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 

 
   

 

    (مرحلة اإلٌاب  )دراسة القضاٌا         

( أ )مقابالت القسم الجهوي األول لفئة األكابر الفوج   
  

  (:28/12/2018فئة األكابر لٌوم وفاق مقر /  نادي المقارٌن ) مقابلة 494القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

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

1810973  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بن موسى عبد الغفور  - نادي المقارٌن 
 

  (:29/12/2018فئة األكابر لٌوم نجوم إلٌزي /  وفاق عٌن ماضً ) مقابلة 495القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة و تقرٌر الحكم-   

:اإلنذارات  

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

1810743  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          حفصً إلٌاس           - وفاق عٌن ماضً 

:أحداث أشٌر علٌها  

برمً حجر داخل أرضٌة الملعب ما نجم عنه إصابة مدرب الفرٌق  (وفاق عٌن ماضً  )قٌام جمهور الفرٌق المحلً نادي - 

.من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة ( د ) الفقرة 49الضٌف وفً هذا الصدد نطبق نص المادة   

.03/01/2019إبتداء من تارٌخ  بدون جمهور (02) بمقابلتٌن (وفاق عٌن ماضً  )معاقبة فرٌق -   

.03/01/2019فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (وفاق عٌن ماضً  ) دج غرامة نافدة ٌدفعها نادي 30.000 ثالثون أالف-   

  وذلك03/01/2019 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (وفاق عٌن ماضً  )غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000خمسة أالف - 

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

 

 

 

 

 



  (:05/01/2019فئة األكابر لٌوم إتحاد الخنق /  أمل ورقلة ) مقابلة 496القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

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

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1811038   هبال إسماعٌل          - أمل ورقلة 
بوسهال محمد فؤاد      -  أمل ورقلة 1811047 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1810614  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بوحملة مسعود         -  إتحاد الخنق   
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1810735   نٌة عبد الرحمان       - إتحاد الخنق 

 

  (:19/01/2019 فئة األكابر لٌوم إتحاد الخنق/  أمل سٌدي مهدي)  مقابلة 497م القضٌة رق

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر               جدٌعً محمد فؤاد -  أمل سٌدي مهدي 1811475 

الخنقإتحاد  1810615 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً                 بوخلخال إبراهٌم -  

:عقوبات بالطرود  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811467  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم عبعوب نصر الدٌن     -  أمل سٌدي مهدي   

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

  (:19/01/2019فئة األكابر لٌوم شباب سٌدي بوعزٌز /  أمل ورقلة ) مقابلة 498 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811035  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن ساسً عماد         -  أمل ورقلة   
1811359  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بوخلوة زكرٌاء         - شباب سٌدي بوعزٌز 

 

  (:19/01/2019فئة األكابر لٌوم إتحاد الزاوٌة العابدٌة /  وفاق مقر ) مقابلة 499 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810401  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بولٌفة إسحاق           -  وفاق مقر   

1811423  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          صولً ساسً           - إتحاد الزاوٌة العابدٌة 

       عٌسانً أسامة      -  إتحاد الزاوٌة العابدٌة 1811334 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
 

  (:19/01/2019فئة األكابر لٌوم وفاق عٌن ماضً /  وفاق ورقلة ) مقابلة 500القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810528  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        والد سالم فاروق       -  وفاق ورقلة   
1811446  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          دقٌش العٌد              - وفاق ورقلة 

1810820  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        حمري لحسن           -  وفاق عٌن ماضً   

1810738  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          زاوي أحمد عمار      - وفاق عٌن ماضً 
 

  (:19/01/2019فئة األكابر لٌوم إتحاد النخلة /  نجوم إلٌزي ) مقابلة 501 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812471  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        شداد حمزة              -  نجوم إلٌزي   
1840924  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       لقرع إبراهٌم            -  إتحاد النخلة   



  ( ب )مقابالت القسم الجهوي األول لفئة األكابر الفوج 
 

  (:28/12/2018فئة األكابر لٌوم إتحاد حاسً الرمل /  وفاق هقار تمنراست ) مقابلة 502القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1840429  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بن عمر عبد الحمٌد     - وفاق هقار تمنراست 
1811212  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         باعلً محمد عبد القادر- وفاق هقار تمنراست 

1810259  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بن زامة سفٌان          -   إتحاد حاسً الرمل 
 

  (:29/12/2018فئة األكابر لٌوم شمس األصٌل تمنراست /  مستقبل الحمادٌن ) مقابلة 503القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810133  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         قدوري فارس           - مستقبل الحمادٌن 

1810132  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بن خدوجة أٌوب         -   مستقبل الحمادٌن 

1811622  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         كورٌم محمود           - شمس األصٌل تمنراست 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810880  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن   كدٌدة عبد القادر       -  شمس األصٌل تمنراست 

  لبطولة  من القانون المنظم103) طبقا لنص المادة  03/01/2019 إبتداء من تارٌخ ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

                                         .(كرة القدم هواة                
 

  (:18/01/2019فئة األكابر لٌوم شمس األصٌل تمنراست /  أمل سرٌع متلٌلً ) مقابلة 504 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811230  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         موالي عبد هللا منٌر    - أمل سرٌع متلٌلً 

أوالد ٌحً العٌد         -  أمل سرٌع متلٌلً 1810693 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

24/01/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

1810883  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       محجوب ٌوسف        -  شمس األصٌل تمنراست   
1812479  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       ساٌحً محمد           -  شمس األصٌل تمنراست   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812530  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن   قطشة سفٌان           -  أمل سرٌع متلٌلً 

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

 

  (:18/01/2019فئة األكابر لٌوم نجم باب الوادي /  شباب قصر ورقلة ) مقابلة 505 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811625  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       طاهرة توفٌق           -  شباب قصر ورقلة   

1811318  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          عباز بلخٌر             - شباب قصر ورقلة 
1810716   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       هقً سلٌم               -  نجم باب الوادي   

 

 



 

  (:18/01/2019فئة األكابر لٌوم شباب قصر الحٌران /  هالل غرداٌة ) مقابلة 506القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811011  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       كتٌلة الشٌخ             -  هالل غرداٌة   

1810473  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          عطٌة سلٌم             - شباب قصر الحٌران 
1810705  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          غرٌس أحمد            - شباب قصر الحٌران 

1810832   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       قفاف عبد النور         -  شباب قصر الحٌران   
 

  (:18/01/2019فئة األكابر لٌوم أولمبً بوعامر /  وفاق هقار تمنراست ) مقابلة 507القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811026        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب  زكانً عبد الحكٌم      -  وفاق هقار تمنراست   

1810407  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          شبرو حسن             - أولمبً بوعامر 
 

 

  ( أ )مقابالت القسم الجهوي الثانً لفئة األكابر الفوج 

 

  (:15/12/2018فئة األكابر لٌوم مولودٌة سكرة /  رائد حاسً القارة ) مقابلة 508القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1840021  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بلعمى عبد السالم      - رائد حاسً القارة 

1810014   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       هامل الطاهر           -  رائد حاسً القارة   
1811441  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        طالب أحمد نذٌر       -  مولودٌة سكرة   

 ل

  (:28/12/2018فئة األكابر لٌوم نادي بوغفالة /  إتحاد أنقوسة ) مقابلة 509القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810543  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         غرٌانً توفٌق          - إتحاد أنقوسة 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810557  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن   بوزٌان أحمد صابر   -  إتحاد أنقوسة 

  لبطولة  من القانون المنظم103) طبقا لنص المادة  03/01/2019 إبتداء من تارٌخ ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

                                         .(كرة القدم هواة                

1810778  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن   غوالً ربٌع            -  نادي بوغفالة 

  لبطولة  من القانون المنظم103) طبقا لنص المادة  03/01/2019 إبتداء من تارٌخ ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

                                         .(كرة القدم هواة                

 

  (:18/01/2019فئة األكابر لٌوم ترجً تقدٌدٌن /  أولمبً الوادي )مقابلة  510القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810813  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن ٌمة الصادق         -  أولمبً الوادي   

1810146  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          مدانً علة               - ترجً تقدٌدٌن 

 



  (:18/01/2019فئة األكابر لٌوم شباب تبسبست /   شبٌبة زلفانة) مقابلة 511القضٌة رقم 

. بعد اإلطالع على ورقة المقابلة و تقرٌر الحكم-  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811194  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  دشاش حمزة            -  شبٌبة زلفانة   

  تدفع فًدج 3.000غرامة مالٌة قدرها + مقابالت نافدة ( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة -                خصم دون إحداث ضرر جسدي 

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 24/01/2019               أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

1811841  بطاقة حمراء بسبب شتم العب خصم  زنو أنور عبد الباسط   -  شباب تبسبست   

24/01/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 3.000 غرامة مالٌة قدرها+                ٌعاقب باإلقصاء لـمقابلتٌن نافدة   

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 111)                طبقا لنص المادة   

:أحداث أشٌر علٌها  

أثناء سٌر اللقاء لمرات متتالٌة و ذلك فً الدقٌقتٌن ( شبٌبة زلفانة ) إجتٌاح أرضٌة الملعب من طرف جمهور الفرٌق المحلً -  

. 82 و 74  

  على الالعب زنو أنور 1811194دشاش حمزة رخصة رقم  ( شبٌبة زلفانة ) بعد إعتداء العب نادي 74حٌث فً الدقٌقة - 

بإجتٌاح الملعب  ( شبٌبة زلفانة) قام جمهور الفرٌق المحلً  ( شباب تبسبست ) من فرٌق 1811841عبد الباسط رخصة رقم   

. دقائق07ما تسبب فً توقف المبارة لـ  ( شباب تبسبست )و اإلعتداء على العبً الفرٌق الضٌف   

باإلحتجاج العنٌف على المساعد األول للحكم ( شبٌبة زلفانة ) قام المسٌر عبد العالً مٌلود من فرٌق 81حٌث فً الدقٌقة -   

.بعدما رفع هذا األخٌر الراٌة لوجود حالة تسلل  

باإلحتجاج ( شبٌبة زلفانة ) و بعد تسجٌل الفربق الضٌف الهدف الثانً قام مجموعة من مسٌري نادي 86حٌث فً الدقٌقة -   

 على المساعد الثانً للحكم و هو األمر الذي أدى إلى إجتٌاح الجمهور ساحة الملعب و تم اإلعتداء الجسدي على الحكم المساعد

. دقائق08الثانً ما أدى لتوقف المقابلة لثانً مرة لمدة   

  (شبٌبة زلفانة ) من فرٌق 1811187حٌث أنه بعد إعالن الحكم عن نهاٌة المقابلة قام الالعب سوٌد عبد الرزاق رخصة رقم - 

.قام باإعتداء الجسدي على الحكم المساعد الثانً على مستوى الركبة  

:على النحو التالً ( شبٌبة زلفانة )حٌث بعد الدراسة تقرر تطبٌق النصوص القانونٌة المعمول بها ومعاقبة نادي -   

  طبقا لنص المادة 24/01/2019إبتداء من تارٌخ  ( شبٌبة زلفانة) بدون جمهور نافدة بالنسبة للفرٌق المخالف  (02)مقابلتٌن      - 

بسبب إجتٌاح أرضٌة الملعب المودي ألحداث خطٌرة تمثلت فً اإلعتداء من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 04 الفقرة 47       

.     على الحكم المساعد الثانً من جهة و اإلخالل بالنظام العام من جهة ثانٌة  

فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شبٌبة زلفانة) دج غرامة نافدة ٌدفعها النادي الرٌاضً  ( 2.5000 )خمسة وعشرون ألف     -   

     24/01/2019.  

غرامة مالٌة +  بقابلة واحدة إقصاء نافد 1811190عبد العالً بشٌر رخصة رقم  ( شبٌبة زلفانة )معاقبة قائد فرٌق نادي     -   

  بسبب اإلحتجاج الجماعً لمسٌري الفرٌق على الحكم 24/01/2019 دج تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ 3.000    قدرها 

.من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 02 الفقرة 101    المساعد الثانً و اللذٌن لم تحدد هوٌتهم وذلك طبقا لنص المادة   

باإلقصاء النافد لمدة سنة إبتداء من تارٌخ ( شبٌبة زلفانة ) من فرٌق 1811187معاقبة الالعب سوٌد عبد الرزاق رخصة رقم     -   

  طبقا لنص المادة24/01/2019 دج تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ 10.000غرامة مالٌة نافدة قدرها  + 24/01/2019   

  و ذلك بسبب إعتداء هذا الالعب على الحكم المساعد الثانً دون إحداث ضررمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 114   

.    جسمانً ٌذكر  

  أشهر نافدة إبتداء من تارٌخ06باإلقصاء لمدة  ( شبٌبة زلفانة ) كاتب عام نادي 180113معاقبة عبد العالً مٌلود رخصة رقم    - 

من القانون 120 طبقا لنص المادة 24/01/2019 دج تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ 5.000غرامة قدرها  + 24/01/2019    

. و ذلك بسبب محاولة اإلعتداء الحكم المساعد األول لوال تدخل رجال القوة العمومٌة   المنظم لبطولة كرة القدم هواة  



  :غرامة على النادي

  بسبب24/01/2019فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( شبٌبة زلفانة) دج غرامة نافدة ٌدفعها فرٌق  ( 5.000 ) خمسة أالف   - 

.من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 131    سوء النتظٌم طبقا لنص المادة   
        

(ب  )مقابالت القسم الجهوي الثانً لفئة األكابر الفوج   
 
 

  (:07/12/2018فئة األكابر لٌوم وفاق المغٌر /  إتحاد عجاجة ) مقابلة 512القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811525  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       لعروسً أٌوب          -  إتحاد عجاجة   

1811523  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       مرزوق طارق          -  إتحاد عجاجة   
1811538  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بوعافٌة مختار          - إتحاد عجاجة 

1811082  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        حباٌنة عبد هللا          -  وفاق المغٌر   
1811805  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          مونة ٌاسٌن             - وفاق المغٌر 

 

  (:04/01/2019فئة األكابر لٌوم مولودٌة سعٌد عتبة /  شباب جامعة ) مقابلة 513القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

1812063  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        دركوش عبد العظٌم    -  شباب جامعة   

1810679  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بن زاوي هٌثم          - شباب جامعة 

1811507  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         طٌبً الطٌب            - مولودٌة سعٌد عتبة 
 

  (:18/01/2019فئة األكابر لٌوم مولودٌة حاسً مسعود /  مولودٌة بامندٌل ) مقابلة 514القضٌة رقم 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811080  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن برغدة تامر عماد الدٌن-  مولودٌة حاسً مسعود   

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

  (:18/01/2019فئة األكابر لٌوم مولودٌة سعٌد عتبة /  أتلٌتٌك حاسً مسعود ) مقابلة 515القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811635  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بن الشٌخ خالد          -  أتلٌتٌك حاسً مسعود   
1811634  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بن عمارة خلٌل         -  أتلٌتٌك حاسً مسعود   

1811495  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بوخرٌص حسٌن       - مولودٌة سعٌد عتبة 
1811507  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       طٌبً الطٌب            -  مولودٌة سعٌد عتبة   

1811737  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       هادف ٌاسٌن            -  مولودٌة سعٌد عتبة   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811506  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن طٌبً عبد الحكٌم       -  مولودٌة سعٌد عتبة   

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

  (:19/01/2019فئة األكابر لٌوم نادي سٌدي خوٌلد /  وفاق المغٌر ) مقابلة 516القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

1811413  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        زغدي عبد الواحد      -  وفاق المغٌر   
 



  (:19/01/2019فئة األكابر لٌوم أمل سوف /  شباب جامعة ) مقابلة 517القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810980  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        دغٌش محمد أمٌن      -  شباب جامعة   

1810676  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          مفتاح أشرف            - شباب جامعة 
1812551  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        جودي محمد أنٌس      -  شباب جامعة   

1811138  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         شنوف محمد البشٌر    - أمل سوف 
1811139  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          عبد الالوي سامً      - أمل سوف 

1840430  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          قماز ولٌد               - أمل سوف 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811155  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن   عازب أحمد نجٌب    -  أمل سوف 

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

  (:19/01/2019فئة األكابر لٌوم نجم بوغفالة /  شباب القواطٌن )مقابلة  518القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810987  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       زواري فرحات ٌوسف -  شباب القواطٌن   
1812614  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       عٌاط الشٌخ             -  نجم بوغفالة   

 

(  ج )مقابالت القسم الجهوي الثانً لفئة األكابر الفوج   

 

  (:14/12/2018فئة األكابر لٌوم جوهرة قصر الحٌران /  رائد المنٌعة ) مقابلة 519القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810082  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       جبرٌط عبد الصمد     -  رائد المنٌعة   
1810487  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن شاع أكرم           -  جوهرة قصر الحٌران   

 

  (:28/12/2018فئة األكابر لٌوم إتحاد برٌان /  ترجً مرماد ) مقابلة 520القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811063  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        زٌات عبد الباسط       -  ترجً مرماد   
1811317  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          زمٌت عبد الرحمان    - إتحاد برٌان 

 

  (:04/01/2019فئة األكابر لٌوم مستقبل لماضً /  مولودٌة البٌضاء ) مقابلة 521القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810495  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        زاكً عٌسى            -  مستقبل لماضً   
1810519  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          دوٌدة سفٌان            - مستقبل لماضً 

 

 

 

 

 

 



  (:18/01/2019فئة األكابر لٌوم إتحاد حاسً الدالعة /  نادي األغواط ) مقابلة 522القضٌة رقم 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811655  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن طزٌوي محمد لمٌن     -  نادي األغواط   

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

  (:18/01/2019فئة األكابر لٌوم وداد مدٌنة زلفانة /  مستقبل لماضً ) مقابلة 523القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810718  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        طرودي عبد هللا        -  مستقبل لماضً   
1810496  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          لحواتً فتح الدٌن       - مستقبل لماضً 

1810604  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          نونٌمة الحسنً          - مستقبل لماضً 
1810495  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    زاكً عٌسى             -  مستقبل لماضً   

24/01/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

1810271  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          حاجً لخضر           - وداد مدٌنة زلفانة 

1810255  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بن غشً توفٌق         - وداد مدٌنة زلفانة 
1810253  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    قندوز ٌاسٌن            -  وداد مدٌنة زلفانة   

24/01/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 
 

  (:18/01/2019فئة األكابر لٌوم ترجً مرماد /  إتحاد العسافٌة ) مقابلة 524القضٌة رقم 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810957  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن مشراوي العٌد           -  إتحاد العسافٌة   

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

  (:18/01/2019فئة األكابر لٌوم رائد المنٌعة /  مولودٌة البٌضاء ) مقابلة 525القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810324  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        مزندي الطاهر          -  مولودٌة البٌضاء   
1810325  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         جلٌطً توفٌق           - مولودٌة البٌضاء 

1810099  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بن خدة ٌوسف          - رائد المنٌعة 
1810245  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         ٌحً محمد              - رائد المنٌعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لكرة القدم النسوٌةالقسم الجهوي بطولة   
 

(  أ)الفوج   

  (:19/01/2019 لٌوم ٌات فئة الكابر فتٌات تحدي تماسٌن/مولودٌة عٌن البٌضاء )  مقابلة 526القضٌة رقم 

:عقوبات بالطرود  

        ةإسم الالعب            النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1861464  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم ساٌب ٌاسمٌن أمال     -  مولودٌة عٌن البٌضاء   

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم النسوٌة 100)  نافدة طبقا لنص المادة (02)                تعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن   

1812243  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم حداد إكرام              -  فتٌات تحدي تماسٌن   

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم النسوٌة 100)  نافدة طبقا لنص المادة (02)                تعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن   
 

   سنة(19) فئة األواسط األقل من بطولة القسم الجهوي
 

( ب )الفوج   

  (:19/01/2019فئة األواسط لٌوم وفاق عٌن ماضً /  وفاق ورقلة)  مقابلة 527القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1860306   بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار رحمانً فؤاد            -  وفاق ورقلة   

   من85)  طبقا لنص  المادة 24/01/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

:عقوبات بالطرود  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1840520  بطاقة حمراء بسبب شتم الحكم الرئٌسً   كبوب ناصر            -  وفاق عٌن ماضً   

  24/01/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 7.000غرامة نافدة قدرها +                ٌعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن نافدة 

.(القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى  من 100)                طبقا لنص المادة   
 

  (:19/01/2019فئة األواسط لٌوم إتحاد الزاوٌة العابدٌة /   وفاق مقر) مقابلة 528القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   بولٌفة زكرٌاء          -  وفاق مقر 1840552 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

   قسوم زكرٌاء           -  وفاق مقر 1840554 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
   قسوم عبد العلٌم        -  إتحاد الزاوٌة العابدٌة 1840617 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

   خلٌفً محمد            -  إتحاد الزاوٌة العابدٌة 1841585 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
 

  (:19/01/2019فئة األواسط لٌوم إتحاد ورقلة /   نادي المقارٌن) مقابلة 529القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   عٌشاوي عبد العلٌم    -  نادي المقارٌن 1840664 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

   ٌحٌاوي أحمد           -  إتحاد ورقلة 1840414 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
 

 

 

 



 

  (:19/01/2019فئة األواسط لٌوم إتحاد الخنق /   أمل سٌدي مهدي) مقابلة 530القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   ثابت إبراهٌم الخلٌل    -  أمل سٌدي مهدي 1840712 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

   بركة محمد أمٌن       -  إتحاد الخنق 1840285 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

   العباسً إلٌاس         -  إتحاد الخنق 1840348 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
1861456   بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار حجاري محمد ٌاسٌن   -  إتحاد الخنق   

   من85)  طبقا لنص  المادة 24/01/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

:عقوبات بالطرود  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1861456  بطاقة حمراء بسبب شتم الحكم الرئٌسً   حجاري محمد ٌاسٌن   -  إتحاد الخنق   

  24/01/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 7.000غرامة نافدة قدرها +                ٌعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن نافدة 

.(القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى  من 100)                طبقا لنص المادة   
 

 

( د )الفوج   

 

  (:11/01/2019فئة األواسط لٌوم نادي سٌدي خوٌلد /   مولودي سعٌد عتبة) مقابلة 531رقم القضٌة 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   ذكار عبد المجٌد       -  نادي سٌدي خوٌلد 1841592 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

 

سنة( 17)فئة األشبال األقل من  مقابالت كأس الجمهورٌة  

 

  (:03/01/2019فئة األشبال لٌوم وفاق ورقلة / أكادٌمٌة األغواط  ) مقابلة 532القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1860777 كرد عبد الهادي         -  وفاق ورقلة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إحتراز

  (:19/01/2019 فئة األكابر لٌوم نجم بوغفالة/  شباب القواطٌن )مقابلة  001القضٌة رقم 
 

و هم كل( شباب القواطٌن ) من فرٌق  (02)بخصوص العبٌن  (نجم بوغفالة  )إحتراز مدون من طرف النادي الرٌاضً -   

رخصة (27) و الالعب بٌة حسٌن رقم القمٌص 1811348رخصة رقم  (05) من الالعب عباسة أبوبكر رقم القمٌص   

. بحجة عدم تطابق فً الهوٌة لكال الالعبٌن1810885 رقم   

  اإلحتراز مقبول:من حٌث الشكل

:من حٌث الموضوع  

رخصة رقم  (05)إحتج  على مشاركة  الالعبٌن عباسة أبوبكر رقم القمٌص  (نجم بوغفالة  )حٌث أن النادي الرٌاضً - 

  بحجة أن الالعبٌن اإلثنٌن مزورٌن من ناحٌة 1810885رخصة رقم  (27) و الالعب بٌة حسن رقم القمٌص 1811348

.الهوٌة و قد إستدل الفرٌق المحتج فً ذلك بإلتقاط ثالثة صور شمسٌة لالعبٌن رفقة الحكم الرئٌسً لتأكٌد اإلحتراز  

:وهم  (شباب القواطٌن  )حٌث إستدعت لجنة اإلنضباط ثالثة العبٌن إلتقطت لهم صور مع الحكم الرئٌسً من فرٌق -   

.1810885رخصة رقم  (27)الالعب بٌة حسن رقم القمٌص - 1  

.1811348رخصة رقم  (05)الالعب عباسة أبوبكر رقم القمٌص - 2  

.  1810688رخصة رقم  (28)الالعب حمة عٌد الطاهر رقم القمٌص - 3     

(بطاقة التعرٌف الوطنٌة و رخصة السٌاقة)حٌث تم اإلطالع على الصور الثالثة المودعة بملف اإلحتراز و الوثائق الثبوتٌة -   

.  باإلضافة لرخص الالعبٌن   

قد إلتقطت له صورة شمسٌة رفقة الحكم على إنفراد مرتدٌا القمٌص بوضعٌة مقلوبة (05)حٌث تبٌن بأن الالعب رقم -   

.1811348عباسة أبوبكر رخصة رقم  (05)  و بعد التحري إتضح بأنه فعال الالعب رقم   

بدوره إلتقطت له صورة شمسٌة رفقة الحكم على إنفراد مرتدٌا القمٌص بوضعٌة مقلوبة (27)حٌث تبٌن بأن الالعب رقم   -   

.1810885بٌة حسن رقم القمٌص رخصة رقم  (27)  و بعد التحري إتضح كذلك بأنه فعال الالعب رقم   

حمة عٌد الطاهر رخصة (28)حٌث تبٌن بأن الالعب الثالث الذي إلتقطت له صورة مع الحكم الرئٌسً هو الالعب رقم -   

..1810688 رقم   

.حٌث تبٌن بعد دراسة الملف بأن هوٌات الالعبٌن متطابقة و ال تتضمن أي خلل ٌمكن اإلستناد علٌه-   

 

 لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة

 

. قبول الطعن:من حٌث الشكل-   

إلنعدام األسباب القانونٌة (نجم بوغفالة  ) رفض اإلحتراز المدون من طرف النادي الرٌاضً :من حٌث الموضوع-   

 

 

 

 

 

 

 
 



 إستئناف
 

فئة األكابر ل كرة القدم داخل القاعةالقسم الجهوي   
 

( ب )الفوج   
 

  (:12/01/2019 فئة األكابر لٌوم مولودٌة عٌن البٌضاء/  إتحاد متلٌلً )مقابلة  487القضٌة رقم 

  :اإلنذارات

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          موالي إبراهٌم عبد هللا-  إتحاد متلٌلً   1812362 

قصٌرة عبد الرزاق    -  إتحاد متلٌلً 1812377 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   

17/01/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

  (.                                    من القانون المنظم لبطولة كرة القدم داخل القاعة99) طبقا لنص المادة 

  قنذوز عمار            -  مولودٌة عٌن البٌضاء  1812408 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
 

 

.الباقً دون تغٌٌر  

 إستدراك بخصوص تسوٌة وضعٌة عقابٌة

  الناشط سابقا(تقرت   إتحاد النزلة)فرٌق  العب 1811838بعد إعادة النظر فً وضعٌة الالعب تواتً صدام رخصة رقم - 

.(أمل سٌدي مهدي  )  ضمن فرٌق   

  أن هذا الالعب قد إستنفد17/04/2017حٌث إتضح بعد إعادة تتبع المقابالت الالحقة للمقابلة التً عوقب من خاللها بتارٌخ - 

:   كامل العقوبة المسلطة علٌه و المقدرة بثالثة مقابالت نافدة فقد تبٌن أن  لم ٌشارك فً المقابالت التالٌة  

.18/04/2017أمل سرٌع متلٌلً بتارٌخ / مقابلة البطولة المصغرة بٌن فرٌق أمل سٌدي مهدي - 1  

.22/04/2017أمل سٌدي مهدي بتارٌخ / مقابلة البطولة المصغرة بٌن فرٌق أتلٌتٌك حاسً مسعود - 2  

 كونها أول مقابالت 16/09/2017أمل سٌدي مهدي بتارٌخ / مقابلة كأس الجمهورٌة بٌن أولمبً بوعامر - 3

  .2018-2017الموسم الرٌاضً 
                                                

              قررت اللجنةلهذه األسباب و ألجلها
 

 

  بموجب(تقرت   إتحاد النزلة) المنتمً لنادي 1811838إلغاء العقوبة المسلطة على الالعب تواتً صدام رخصة رقم - 

. و علٌه تمكٌن الالعب من مواصلة نشاطه فً صفوف فرٌقه17/01/2019 جلسة ٌوم 17التسوٌة التً تمت بالمحضر رقم     
 

:المقابالت التً لم تسجل بها أٌة مخالفات        
 

.04/01/2019تارٌخ ب مولودٌة سٌدي سلٌمان/ شبٌبة زلفانة -   

.05/01/2019تارٌخ إتحاد عجاجة ب/ أتٌتٌك حاسً مسعود -   

.18/01/2019 بتارٌخ  إتحاد أنقوسة /إتحاد الحمادٌن-   

.19/01/2019 بتارٌخ  مولودٌة سكرة /إتحاد النزلة الوادي-   

.18/01/2019 بتارٌخ مولودٌة أوالد القعدة / رائد حاسً القارة-   
 

المسٌر اإلداري لقسم اإلنضباط                                               
                                         ي درٌس الهوار

 

 


