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  2018/2019الموسم الرٌاضً 

13:المحضر رقم  

     26/12/2019:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
 
   

 
 

       دراسة القضاٌا        

( أ ) فئة األكابر الفوج األولمقابالت القسم الجهوي   

   

  (:30/11/2019 فئة األكابر لٌوم مولودٌة البٌضاء/  وفاق المغٌر مقابلة 345القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910697  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        جٌلفرانك محمد رضا   -  وفاق المغٌر    

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1940832  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن       مشحاط صالح الدٌن-  وفاق المغٌر 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  05/12/2019ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

( أ ) فئة األكابر الفوج الثانًمقابالت القسم الجهوي   

 

  (:17/12/2019 فئة األكابر لٌوم إتحاد النزلة الوادي/   بترول حاسً مسعود) مقابلة 346القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر                حمانً عبد الكرٌم -  بترول حاسً مسعود 1911278 

1910852  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        الصالح   . بن عبد هللا م-  إتحاد النزلة الوادي    
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر               عناد الهاشمً       -  إتحاد النزلة الوادي 1910011 

        عبدو حمزة        -  إتحاد النزلة الوادي 1910012 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
 :غرامة على نادي

 

 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( بترولحاسً مسعود ) غرامة مالٌة نافدة ٌدفعها نادي  دج20.000 عشرون ألف- 

  كرةمن القانون المنظم لبطولة 86)  بسبب عدم تاكٌد اإلحتراز المدون على ورقة المقابلة طبقا لنص المادة 26/12/2019 

 .(  القدم هواة 

  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ(إتحاد النزلة الوادي  ) غرامة مالٌة نافدة ٌدفعها نادي  دج20.000 عشرون ألف- 

  كرةمن القانون المنظم لبطولة 86)  بسبب عدم تاكٌد اإلحتراز المدون على ورقة المقابلة طبقا لنص المادة 26/12/2019 

 .(  القدم هواة 

 



  (:19/12/2019 فئة األكابر لٌوم نادي بوغفالة/  مولودٌة سٌدي سلٌمان مقابلة 347القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر                رمضان عصام    -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 1910858 

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر            العابد سلٌم             -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 1910838 
        محبوب لزهر     -  نادي بوغفالة 1910436 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910476  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن    بوخلوة عبد المؤمن   -  نادي بوغفالة 

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

  (:19/12/2019فئة األكابر لٌوم نادي بوغفالة /  ترجً تقدٌدٌن ) مقابلة 348القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
صحراوي خالد         -  نادي بوغفالة 1911918 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

26/12/2019تدفع 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 

  26/12/2019 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (ترجً تقدٌدٌن  ) غرامة مالٌة نافدة ٌدفعها نادي  دج20.000 عشرون ألف- 

  كرةمن القانون المنظم لبطولة 86)   بسبب عدم تاكٌد اإلحتراز المدون على ورقة المقابلة طبقا لنص المادة 

 .(  القدم هواة 
 

  (:19/12/2019 فئة األكابر لٌوم بترول حاسً مسعود/  شبٌبة زلفانة ) مقابلة 349القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
       عبد العالً بشٌر    -  شبٌبة زلفانة 1910573 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1911822 رحمانً أسامة          -  بترول حاسً مسعود    

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر             زوبٌر عمر           -  بترول حاسً مسعود 1910667 
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1910794 وناٌسٌة أسامة           -  بترول حاسً مسعود    

 

( ب )فئة األكابر الفوج ثانً القسم الجهوي ال  
 

  (:19/12/2019 فئة األكابر لٌوم شباب قصر ورقلة/  نجم بوغفالة ) مقابلة 350القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
       بن ٌحً علً       -  نجم بوغفالة 1910075 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

1910678  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        منصوري ٌوسف       -  نجم بوغفالة    
       محجر عماد الدٌن  -  شباب قصر ورقلة 1910901 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

1911281  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        خمٌس نعٌم              -  شباب قصر ورقلة    
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911279  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  كنوش ٌوسف           -  شباب قصر ورقلة   

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

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 26/12/2019               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

 
 



  (:19/12/2019 فئة األكابر لٌوم مولودٌة حاسً مسعود/  شهداء قمار ) مقابلة 351القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
       كبسة أسامة         -  شهداء قمار 1910240 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1910316 قحف بوبكر             -  شهداء قمار    
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر             نصبة محمد          -  شهداء قمار 1910238 

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1910276 براهمٌة مرتضى       -  شهداء قمار    
لشعاري موسى         -  شهداء قمار 1910244 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

26/12/2019تدفع 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 

1910028   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        رقاقدة لعلى             -  مولودٌة حاسً مسعود   

حٌزي محمد الكامل    -  مولودٌة حاسً مسعود 1911335 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         
بن حنٌش لخضر       -  مولودٌة حاسً مسعود 1911528 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

26/12/2019تدفع 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
1910257     بطاقة حمراء بسبب شتم الزمٌل ٌعاقب دغمة عالء              -  شهداء قمار   

  طبقا لنص26/12/2019 غرامة نافذة تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 3.000+ ( 02)               باإلقصاء النافذ لمقابلتٌن 

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

ٌعـاقب    – بطاقة حـمراء بسبب شتم الحكم    1911286       سرسوبً ٌعقوب   -  مولودٌة حاسً مسعود 

26/12/2019تدفع 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 

 :     مسٌر تم طرده

  بسبب اإلحتجاج على190255 مختاري محمد الصالح رخصة رقم (مولودٌة حاسً مسعود  )مساعد مدرب فرٌق - 

 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها +   قرارت الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافذة 

   (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة  26/12/2019  

:أحداث أشٌر علٌها  

  بعد نهاٌة المباراة الحكم الرئٌسًبشتم (مولودٌة حاسً مسعود  ) من نادي 190248رخصة رقم قٌام المسٌر باحدي االمٌن - 

بمنعه من ممارسة أي نشاط أو وظٌفة لها عالقة بكرة القدم و ذلك إبتداء من إقصاء نافد  أشهر(06 )  وبالتالً ٌعاقب لمدة  

طبقا للمادة 26/12/2019دج تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  10.000 مالٌة نافدة بقٌمة غرامة  +26/12/2019  تارٌخ   

  (.  كرة القدم هواة المنظم لبطولة من القانون 112)   

 بعد نهاٌة  الحكم الرئٌسًبشتم (مولودٌة حاسً مسعود  ) من فرٌق 1911528قٌام الالعب بن حنٌش لخضر رخصة رقم - 

تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  غرامة نافذة  دج10.000+ ذة  ناف مقابالت إقصاء(04)المباراة وبالتالً ٌعاقب بأربعة 

بالنسبة لعقوبة اإلحتجاج فإنها تجمع و علٌه  (كرة القدم هواة المنظم لبطولة من القانون 112) طبقا للمادة 26/12/2019  

.    مقابالت نافذة(05)  ٌعاقب هذا الالعب بـ   

:غرامات     
 

  وذلك26/12/2019 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شهداء قمار )غرامة ٌدفعها نادي  دج 3.000 أالفثالثة  -

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

  وذلك26/12/2019 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( مولودٌة حاسً مسعود )غرامة ٌدفعها نادي  دج 3.000 أالفثالثة  -

.  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة130) و هذا تطبٌقا لنص المادة  ( إنذارات 07 )التسٌٌر للفرٌق  بسبب سوء   

 



 

  (:19/12/2019 فئة األكابر لٌوم إتحاد الزقم/  مولودٌة سعٌد عتبة ) مقابلة 352القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر               عوام خمٌس        -  مولودٌة سعٌد عتبة مسعود 1910801 

1940542  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عمان صالح الدٌن     -  إتحاد الزقم    
 

  (:19/12/2019 فئة األكابر لٌوم مولودٌة بامندٌل/  مولودٌة المقارٌن ) مقابلة 353القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
       بن جلول أحمد     -  مولودٌة المقارٌن 1911061 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

1910983  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        شنٌن محمد المهدي     -  مولودٌة سعٌد عتبة    
 

( ج )فئة األكابر الفوج ثانً القسم الجهوي ال  

  (:17/12/2019 فئة األكابر لٌوم إتحاد برٌان/  شباب قصر الحٌران ) مقابلة 354القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     جنٌدي بالل           -  شباب قصر الحٌران 1911388 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

      عطٌة إبراهٌم الخلٌل-  شباب قصر الحٌران 1911350 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
    أباٌحً صدام لخضر  -  شباب قصر الحٌران 1911373 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

قدٌم عبد القادر          -  شباب قصر الحٌران 1911371 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

26/12/2019تدفع 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 

1911402  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       مشاط حمزة             -  إتحاد برٌان   
 

  (:19/12/2019 فئة األكابر لٌوم رائد متلٌلً/  مستقبل لماضً ) مقابلة 355القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     لحواتً فتح الدٌن     -  مستقبل لماضً 1910854 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

    برشً زكرٌاء محمد  -  مستقبل لماضً 1910855 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
 

  (:19/12/2019 فئة األكابر لٌوم رائد المنٌعة/  وداد مدٌنة زلفانة )مقابلة  13المحضر رقم  356القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     قندوز ٌاسٌن          -  وداد مدٌنة زلفانة 1910146 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

    بن غشً بوعمامة     -  وداد مدٌنة زلفانة 1910174 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
     لغوٌطر مصطفى     -  وداد مدٌنة زلفانة 1910153 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

     أوالد المختار بالسم  -  رائد المنٌعة 1910301 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

    دوٌدة ولٌد             -  رائد المنٌعة 1910404 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
:أحداث أشٌر علٌها بعد نهاٌة المقابلة  

.(رائد المنٌعة  ) حارس مرمى الفرٌق الضٌف قٌام أحد األشخاص بالدخول إلى أرضٌة الملعب و محاولته اإلعتداء على-   

  وذلك26/12/2019فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (وداد مدٌنة زلفانة  )غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 خمسة أالف- 

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

 



  (:21/12/2019 فئة األكابر لٌوم إتحاد برٌان/  نصر حاسً الدالعة ) مقابلة 357القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر               سرونً عبد القادر -  نصر حاسً الدالعة 1941572 

1911458  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        مطلق سعد الدٌن        -  إتحاد برٌان    
 

( 1د )فئة األكابر الفوج ثانً القسم الجهوي ال  

  (:21/12/2019 فئة األكابر لٌوم نادي الطاسٌلً إلٌزي/  إتحاد شباب إلٌزي ) مقابلة 358القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   أفرن حمزة             -  إتحاد شباب إلٌزي 1912013 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
    لحمر عبد السالم      -  نادي الطاسٌلً إلٌزي 1911311 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

فسور سٌدي             -  نادي الطاسٌلً إلٌزي 1910170 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

26/12/2019تدفع 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 

  :العب أشٌر علٌه

  بعد نهاٌةكم الرئٌسًبالبصق على الح (نادي الطاسٌلً إلٌزي  ) من فرٌق 1910170قٌام الالعب فسور سٌدي رخصة رقم - 

تدفع فً غرامة نافذة  دج10.000 + 26/12/2019ذة إبتداء من تارٌخ  ناف أشهر إقصاء(06)  المباراة وبالتالً ٌعاقب بستة   

و بالنسبة لعقوبة   (كرة القدم هواة المنظم لبطولة من القانون 116)  طبقا للمادة 26/12/2019 أجل شهر إبتداء من تارٌخ    

.مقابلة نافذة+   أشهر نافذة(06) اإلحتجاج فإنها تجمع و علٌه  ٌعاقب هذا الالعب بـ   
 

 (أواسط  ) سنة 19 أقل من  لفئةكأس الجمهورٌة

 (الدور الخامس  )
 

  (:20/12/2019شباب جامعة فئة األواسط  لٌوم / شبٌبة زلفانة  ) مقابلة 359القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عزري عبد القادر       -  شباب جامعة 1940168 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

1940200  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    حمادو عماد الدٌن       -  شباب جامعة   

   من85)  طبقا لنص  المادة 26/12/2019تدفع 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

1940261  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن بن قسوم عماد مصطفى -  شباب جامعة   

     من القانون المنظم لبطولة    87)  طبقا لنص المادة 26/12/2019إبتداء من تارٌخ  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

.      (               كرة القدم الفئات الصغرى   

:أحداث أشٌر علٌها  

  بعد نهاٌة  الحكم الرئٌسًبشتم (شباب جامعة  ) من فرٌق 1940261قٌام الالعب بن قسوم عماد مصطفى رخصة رقم - 

تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ غرامة نافذة   دج7.000+ ذة  ناف إقصاء(02)  المباراة وبالتالً ٌعاقب بمقابلتٌن   

  (القدم الفئات الصغرىكرة  المنظم لبطولة من القانون 100) طبقا للمادة 26/12/2019  

. مقابالت(03)بالنسبة لعقوبة المقابلة بسبب اإلنذارٌن فإنها تجمع و علٌه  ٌعاقب هذا الالعب بـ  -   

 



(أواسط  ) سنة 19 لفئة أقل من  القسم الجهويبطولة  

(ج  ) الفوج   
   

  (:06/12/2019 لٌوم واسطفئة األ شباب عٌن قدٌمة/  مشعل حاسً مسعود )ابلة  مق360 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عبٌبسً محمد رمزي   -  شباب عٌن قدٌمة 1941288 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1941631  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن بن ساري ولٌد            -  مشعل حاسً مسعود   

     من القانون المنظم لبطولة    87)  طبقا لنص المادة 26/12/2019إبتداء من تارٌخ  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

.      (               كرة القدم الفئات الصغرى   
 

(د  )الفوج   
 

  (:29/11/2019 لٌوم واسطفئة األ مولودٌة حاسً مسعود/  شباب قصر ورقلة )ابلة  مق361 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
أواللو محمد مبارك     -  شباب قصر ورقلة 1941589 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

بوحفص حسٌن          -  شباب قصر ورقلة 1941592 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
1941594  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    حمدي محمد فؤاد       -  شباب قصر ورقلة   

   من85)  طبقا لنص  المادة 05/12/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

1941587  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    قوراري إسالم          -  شباب قصر ورقلة   

   من85)  طبقا لنص  المادة 05/12/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

1941591  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    قوجٌل شرٌف           -  شباب قصر ورقلة   

   من85)  طبقا لنص  المادة 05/12/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

1941703  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    زروقً بالل            -  شباب قصر ورقلة   

   من85)  طبقا لنص  المادة 05/12/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

:غرامات  
 

  وذلك05/12/2019 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شباب قصر ورقلة )غرامة ٌدفعها نادي  دج 2.500 ألفٌن و خمسمائة -

الفئات من القانون المنظم لبطولة كرة 107) و هذا تطبٌقا لنص المادة  ( إنذارات 06 )التسٌٌر للفرٌق   بسبب سوء   

. (  الصغرى  

 

 

 

 

 

 



 

  (:29/11/2019 لٌوم واسطفئة األ إتحاد أنقوسة/  أولمبً بوعامر )ابلة  مق362 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1941594  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    حدادي صالح الدٌن    -  إتحاد أنقوسة   

   من85)  طبقا لنص  المادة 05/12/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

1941587  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    قرٌشً الحاج           -  إتحاد أنقوسة   

   من85)  طبقا لنص  المادة 05/12/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

1941591  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    حدادي خمٌس           -  إتحاد أنقوسة   

   من85)  طبقا لنص  المادة 05/12/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

1941703  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    غادة محمد عبد النور   -  إتحاد أنقوسة   

   من85)  طبقا لنص  المادة 05/12/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

1941703  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    زقرار عبد النور        -  إتحاد أنقوسة   

   من85)  طبقا لنص  المادة 05/12/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

1941703  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    الهلة محمد              -  إتحاد أنقوسة   

   من85)  طبقا لنص  المادة 05/12/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

:غرامات  
 

  وذلك05/12/2019 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( إتحاد أنقوسة )غرامة ٌدفعها نادي  دج 2.500 ألفٌن و خمسمائة -

الفئات من القانون المنظم لبطولة كرة 107) و هذا تطبٌقا لنص المادة  ( إنذارات 06 )التسٌٌر للفرٌق   بسبب سوء   

. (  الصغرى  
 

  (:06/12/2019فئة األواسط لٌوم أمل ورقلة /  إتحاد أنقوسة)  مقابلة 363القضٌة رقم 

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1941714  بطاقة حمراء بسبب شتم الحكم الرئٌسً   بركات لخضر            -  أمل ورقلة   

غرامة نافذة تدفع فً أجل شهر    دج 7.000 + 14/11/2019إبتداء من تارٌخ  (02)ٌعاقب باإلقصاء النافذ لمقابلتٌن                  

.      ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 100 ) 11/12/2019إبتداء من تارٌخ                  
 

(ه  )الفوج   
 

  (:20/12/2019 لٌوم واسطفئة األ شباب تبسبست/  إتحاد النزلة تقرت )ابلة  مق364 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
باجو محمد سمٌر       -  إتحاد النزلة تقرت 1940302 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

طالب عبد المنتصر     -  شباب تبسبست 1941354  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
1940726   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        مهنً محمد رٌاض     -  شباب تبسبست   

 



 (أصاغر  ) سنة 17 أقل من  لفئةكأس الجمهورٌة

 (الدور الخامس  )
 

  (:23/12/2019 لٌوم واسطفئة األ إتحاد الزاوٌة العابدٌة/  هالل غرداٌة )ابلة  مق365 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
لعلمً ٌحً              -  هالل غرداٌة 1960671  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1960698  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  حمٌدة مسعود           -  هالل غرداٌة   

تدفع فً أجل  دج 7.000 غرامة مالٌة قدرها+ نافدة ( 02)ٌعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن - خصم دون إحداث ضرر جسدي   

(لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى    من القانون المنظم95)  طبقا لنص المادة 26/12/2019               شهر إبتداء من تارٌخ   

 

:المقابالت التً لم تسجل بها أٌة مخالفات  

.26/11/2019إتحاد الزقم بتارٌخ / نادي المنظر الجمٌل -   

.17/12/2019نادي المنظر الجمٌل بتارٌخ / أمل سوف -   

.21/12/2019إتحاد النزلة الوادي بتارٌخ / شباب حاسً مسعود -   

 

 
 

                            المسٌر اإلداري لقسم اإلنضباط
                           درٌس الهواري               

 
 

 

 

 
 


