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 دراسة القضاٌا

مقابالت القسم الجهوي األول لفئة األكابر 

 ( أ )الفوج 
 

  (:05/10/2019فئة األكابر لٌوم وفاق مقر / مستقبل موفلون ) ابلة  مق133 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911179  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       مختارة كمال            -  مستقبل موفلون   

1910735   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بولٌفة خٌر الدٌن        -  وفاق مقر   
1910727  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       رمضان كمال           -  وفاق مقر   

1911228  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       الدٌن .كروش محمد ش-  وفاق مقر   
 

  (:26/10/2019 فئة األكابر لٌوم أولمبً الوادي/ أمل سٌدي مهدي ) ابلة  مق134 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911217  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       براح عز الدٌن          -  أمل سٌدي مهدي   

1911145   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        مٌدون جالل             -  أولمبً الوادي   
 

  (:26/10/2019فئة األكابر لٌوم مستقبل موفلون / وفاق عٌن ماضً ) ابلة  مق135 القضٌة رقم      

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910723  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بن توٌرٌك محمد النذٌر-  وفاق عٌن ماضً   

1911174   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        كدٌدة عبد القادر        -  مستقبل موفلون   
1911195  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       كرزازي بوبكر         -  مستقبل موفلون   

1911228  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بوضٌاف  . لعروسً م-  مستقبل موفلون   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911173  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن       وادرٌة إلٌاس        -  مستقبل موفلون 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  31/10/2019ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة

 

 



 

 
  (:26/10/2019فئة األكابر لٌوم مولودٌة البٌضاء / إتحاد ورقلة ) ابلة  مق136 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910210   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        صٌاد جمال الدٌن       -  إتحاد ورقلة   

1910642   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عالل الطٌب             -  مولودٌة البٌضاء   
1910640   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        جالٌطً توفٌق          -  مولودٌة البٌضاء   

  
 

  (:26/10/2019 فئة األكابر لٌوم وفاق مقر/ إتحاد النخلة ) ابلة  مق137 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910688  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       مرغنً أحمد أنٌس     -  إتحاد النخلة   
1910748   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        ٌونسً أٌمن             -  إتحاد النخلة   

1911862   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        شٌبات عبد الواحد       -  وفاق مقر   

1910727  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       رمضان كمال           -  وفاق مقر   
1910730  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       قواسم عماد              -  وفاق مقر   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910749  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  باهً طلحة              -  إتحاد النخلة   

  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 31/10/2019               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

 :     أحداث أشٌر علٌها

  باإلحتجاج على قرارت الحكم ٌعاقب  باإلقصاء190067كربوسة الحبٌب  رخصة رقم  ( وفاق مقر )قٌام مدرب نادي - 

 طبقا لنص المادة 31/10/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها +   لمقابلة واحدة نافدة 

   (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101)  

 
 

  (ب )الفوج 
 

  (:28/09/2019فئة األكابر لٌوم وفاق هقار تمنراست / إتحاد عٌن البٌضاء ) ابلة  مق138 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910381   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        ٌوسف عبد العزٌز      -  إتحاد عٌن البٌضاء   

1911820   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        رماضنة أنٌس           -  إتحاد عٌن البٌضاء   

1911647   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        شقوٌنً ٌوسف          -  وفاق هقار تمنراست   
1911502   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        هٌبة عصمان            -  وفاق هقار تمنراست   

 

  (:24/10/2019فئة األكابر لٌوم مستقبل الحمادٌن / إتحاد عٌن البٌضاء ) ابلة  مق139 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911820   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        رماضنة أنٌس           -  إتحاد عٌن البٌضاء   

 

 

 

 



 

 
 

  (:24/10/2019فئة األكابر لٌوم نجم باب الوادي / أولمبً بوعامر ) ابلة  مق140 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911915   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بوشعٌر أمٌن            -  أولمبً بوعامر   

1911149   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن علً طارق          -  نجم باب الوادي   
1910557   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        حشٌفة إبراهٌم الخلٌل   -  نجم باب الوادي   

1911236   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عوٌن أسامة             -  نجم باب الوادي   

 :     مسٌر تم إنذاره

  بسبب اإلحتجاج على قرارت الحكم ٌعاقب190190 معامٌر عبد الحلٌم رخصة رقم (أولمبً بوعامر  )مدرب فرٌق - 

 طبقا لنص 31/10/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها +   باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة 

   (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101)   المادة 
 

  (:26/10/2019فئة األكابر لٌوم رائد سٌدي ساعد / رائد حاسً القارة ) ابلة  مق141 القضٌة رقم

.(ورقة المقابلة ، التقرٌرالتوضٌحً للحكم الرئٌسً  )بعد دراسة الوثائق المرفقة بالملف -   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910043   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن ساسً إلٌاس         -  رائد حاسً القارة   

1910006   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        شوٌرف حسام الدٌن    -  رائد حاسً القارة   
1910030  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بن ساسً أسامة         -  رائد حاسً القارة   

1910041  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       سلٌمانً حسٌن          -  رائد حاسً القارة   

1910047  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بوكرٌوة عبد النور      -  رائد حاسً القارة   
1910021  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       هامل إسماعٌل          -  رائد حاسً القارة   

1910048  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       سعٌدات ندٌر            -  رائد حاسً القارة   
  جابري جلول            - رائد سٌدي ساعد 1910123 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   

31/10/2019تدفع 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 

بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             1910115 بن ناصر أحمد          -  رائد سٌدي ساعد   

1910122  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بوقر ناصر              -  رائد سٌدي ساعد   
:غرامات  

 

ذلك  و31/10/2019 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( رائد حاسً القارة )غرامة ٌدفعها نادي  دج 3.000 أالفثالثة  -  

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

  (:26/10/2019 فئة األكابر لٌوم إتحاد الحمادٌن/ مستقبل بلدة عمر ) ابلة  مق142 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910592  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       رتمً محمد جعفر      -  مستقبل بلدة عمر   
1910055  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       صحراوي عبد القادر   -  إتحاد الحمادٌن   

 

  (:26/10/2019فئة األكابر لٌوم شباب جامعة / وفاق هقار تمنراست ) ابلة  مق143 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911649   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        باجلول صابر           -  وفاق هقار تمنراست   
1910178   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        نوي عقبة                -  شباب جامعة   

 

 



 

 

 

  (:26/10/2019فئة األكابر لٌوم شباب بلدٌة إلٌزي / شمس األصٌل تمنراست ) ابلة  مق144 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911168   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          زكانً عبد الحكٌم       - شمس األصٌل تمنراست 

  سعٌدي عبد المؤمن     - شمس األصٌل تمنراست 1911152 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   

31/10/2019تدفع 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 

1911491   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        سنا نذٌر                 -  شباب بلدٌة إلٌزي   
1911488  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    فالحً كمال             -  شباب بلدٌة إلٌزي   

31/10/2019تدفع 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 
 

              لفئة األكابرثانًالقسم الجهوي ال

( أ )الفوج   
 

  (:24/10/2019فئة األكابر لٌوم نادي المقارٌن / بترول حاسً مسعود ) ابلة  مق145 القضٌة رقم

.(ورقة المقابلة ، تقرٌر الحكم الرئٌسً  )بعد دراسة الوثائق المرفقة بالملف -   

.(نادي المقارٌن  )تقرٌر فرٌق -   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910930   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عزي سٌف الدٌن       -  بترول حاسً مسعود   

1910417   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        زنو أدم                  -  نادي المقارٌن   

1910436   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        محبوب لزهر           -  نادي المقارٌن   
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910669  بطاقة حمراء بسبب إهانة حكم مساعد   خرفً أحمد             -  بترول حاسً مسعود   

31/10/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000غرامة نافدة قدرها +  مقابالت إقصاء نافدة 04               ٌعاقب بـ   

.(القانون المنظم لبطولة كرة القدم القدم هواة  من 112)                طبقا لنص المادة   
 

  (:26/10/2019فئة األكابر لٌوم شباب حاسً مسعود / القبة تماسٌن ) ابلة  مق146 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  حداوي عبد الوهاب    - شباب حاسً مسعود 1911538 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   

31/10/2019تدفع 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
1910531  بطاقة حمراء بسبب شتم حكم مساعد   كانوري عماد الدٌن     -  القبة تماسٌن   

31/10/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000غرامة نافدة قدرها +  مقابالت إقصاء نافدة 04               ٌعاقب بـ   

.(القانون المنظم لبطولة كرة القدم القدم هواة  من 112)                طبقا لنص المادة   
 

 

 

 



 

 

 

  (:26/10/2019فئة األكابر لٌوم شباب الحدب / إتحاد قمار ) ابلة  مق147 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911787   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بودوح فاتح              -  شباب الحدب   
1911791   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        شتٌوي نور الدٌن       -  شباب الحدب   

 

  (:26/10/2019فئة األكابر لٌوم نادي بوغفالة / شبٌبة زلفانة ) ابلة  مق148 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910515  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بجاج الطٌب             -  شبٌبة زلفانة   
1910579  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       زعباط محمد لمٌن      -  نادي بوغفالة   

1910534  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       طبشً طارق            -  نادي بوغفالة   
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910286  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن       بحورة صالح الدٌن -  شبٌبة زلفانة 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  31/10/2019ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة

:أحداث أشٌر علٌها  

  بشتم أحد الحكمٌن المساعدٌن و ذلك (نادي بوغفالة)  من فرٌق 1910675قٌام الالعب بن مزوزٌة عثمان رخصة رقم - 

غرامة نافدة بقٌمة + 31/10/2019مقابالت إبتداء من تارٌخ  (04)  بعد نهاٌة اللقاء و بالتالً ٌعاقب باإلقصاء النافذ بـ   

  من القانون المنظم لبطولة كرة112) طبقا لنص المادة  31/10/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000  

   (.   القدم هواة
 

  (ب )الفوج 
 

 (: 26/10/2019فئة األكابر لٌوم شباب قصر ورقلة / مولودٌة حاسً مسعود ) ابلة  مق149 القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911077   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        كرابً الحاج أحمد      -  شباب قصر ورقلة   
1911713   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        زكري رابح             -  شباب قصر ورقلة   

:أحداث أشٌر علٌها  

  بإهانة الحكم الرئٌسً بعد نهاٌة (شباب قصر ورقلة)  من فرٌق 1911716قٌام الالعب قوجٌل عبد القادر رخصة رقم - 

  دج 10.000غرامة نافدة بقٌمة  + 31/10/2019مقابالت إبتداء من تارٌخ  (04)  اللقاء و بالتالً ٌعاقب باإلقصاء النافذ بـ 

   ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة112) طبقا لنص المادة  31/10/2019 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  

 :غرامة على نادي
 

 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شباب قصر ورقلة ) غرامة مالٌة نافدة ٌدفعها نادي  دج20.000  عشرون ألف-

  من القانون المنظم لبطولة 86)  بسبب عدم تاكٌد اإلحتراز المدون على ورقة المقابلة طبقا لنص المادة 31/10/2019  

  .(  كرة القدم هواة 
 

  (:26/10/2019فئة األكابر لٌوم نادي المنظر الجمٌل / شهداء قمار ) ابلة  مق150 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910237  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       سعادة الطاهر           -  شهداء قمار   
1910249   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        دمٌدة ولٌد               -  نادي المنظر الجمٌل   



 

  (:26/10/2019فئة األكابر لٌوم أمل سوف / نادي سٌدي خوٌلد ) ابلة  مق151 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911292  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       دٌدي عبد العزٌز       -  أمل سوف   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911207  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن       زوا معراج          -  نادي سٌدي خوٌلد 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  31/10/2019ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

  (:26/10/2019فئة األكابر لٌوم إتحاد الزقم / مولودٌة بامندٌل ) ابلة  مق152 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910983  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       شنٌن محمد المهدي     -  مولودٌة بامندٌل   
1911129   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بلهادي محمد الهادي    -  إتحاد الزقم   

 

 (: 26/10/2019فئة األكابر لٌوم شباب عٌن قدٌمة / شباب القواطٌن ) ابلة  مق153 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911002   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        معمري زكرٌاء         -  شباب عٌن قدٌمة   

 :     مسٌر تم طرده

  بسبب اإلحتجاج على قرارت الحكم ٌعاقب170081 معمري عبد الكرٌم رخصة رقم (شباب عٌن قدٌمة  )مدرب فرٌق - 

 طبقا لنص 31/10/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها +   باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة 

   (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101)   المادة 
 

  (ج )الفوج 
 

  (:19/10/2019فئة األكابر لٌوم رائد المنٌعة / جٌل بن نانة ) ابلة  مق154 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911015   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بوطرفاٌة نور الدٌن     -  جٌل بن نانة   

1911018   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        مخلوفً بشٌر            -  جٌل بن نانة   
1910712   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        خلٌفة عبد الرحمان      -  جٌل بن نانة   

1911027   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        قوٌقنول ٌاسٌن           -  جٌل بن نانة   
1910298   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        شنقلة عادل              -  رائد المنٌعة   

1910308   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        فالة عبد الرزاق         -  رائد المنٌعة   
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911024  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن       قرمٌط عمر الفاروق-  جٌل بن نانة 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  24/10/2019ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة

:غرامات  
 

ذلك  و31/10/2019 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (جٌل بن نانة )غرامة ٌدفعها نادي  دج 3.000 أالفثالثة  -  

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

 



 
 

 
 

  (:26/10/2019فئة األكابر لٌوم مستقبل لماضً / مولودٌة أوالد القعدة ) ابلة  مق155 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910614   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عمٌر ولٌد               -  مولودٌة أوالد القعدة   
1911594   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        زاكً عٌسى             -  مستقبل لماضً   

1910848   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن خدة سفٌان           -  مستقبل لماضً   
 

  (:26/10/2019فئة األكابر لٌوم جٌل بن نانة / شباب قصر الحٌران ) ابلة  مق156 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911371  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       قدٌم عبد القادر          -  شباب قصر الحٌران   

1911351  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       الشٌن عادل              -  شباب قصر الحٌران   
1911374  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       قفاف عبد النور         -  شباب قصر الحٌران   

1911027  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       قوٌقنول ٌاسٌن          -  جٌل بن نانة   

1911018  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       مخلوفً بشٌر           -  جٌل بن نانة   
:عقوبات بالطرود  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911350  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم عطٌة إبراهٌم الخلٌل   -  شباب قصر الحٌران   

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

 :غرامة على نادي
 

  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ(شباب قصر الحٌران )  غرامة مالٌة نافدة ٌدفعها نادي  دج20.000  عشرون ألف-

  من القانون المنظم لبطولة 86)  بسبب عدم تاكٌد اإلحتراز المدون على ورقة المقابلة طبقا لنص المادة 31/10/2019  

  .(  كرة القدم هواة 
 

  (:26/10/2019فئة األكابر لٌوم جوهرة قصر الحٌران / رائدالمنٌعة ) ابلة مق157 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910297  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بلراغب محمد علً     -  رائدالمنٌعة   

1910360   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن عبد الكرٌم عز الدٌن-  رائدالمنٌعة   
1910494  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       عطٌة مصطفى          -  جوهرة قصر الحٌران   

1911382  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       جنٌدي محمد الحبٌب    -  جوهرة قصر الحٌران   
 

  (:26/10/2019فئة األكابر لٌوم جٌل بودواٌة برٌان / نصر حاسً الدالعة ) ابلة  مق158 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910329   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بوعزارة عبد القادر    -  نصر حاسً الدالعة   

1911051   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بقوقة عبد القادر        -  نصر حاسً الدالعة   

1910606   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن عمر بوزٌد          -  نصر حاسً الدالعة   
1911697  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       الحق .بلملٌانً محمد ع-  جٌل بودواٌة برٌان   

1911860   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        سلٌخ ولٌد               -  جٌل بودواٌة برٌان   
 

 

 

 

 



 

  (:26/10/2019فئة األكابر لٌوم رائد متلٌلً / إتحاد برٌان ) ابلة  مق159 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910486  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بهاز مسعود             -  رائد متلٌلً   

 

 

 

  (:26/10/2019فئة األكابر لٌوم وفاق برٌدة / وداد مدٌنة زلفانة ) ابلة  مق160 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910153   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        لغوٌطر مصطفى       -  وداد مدٌنة زلفانة   

1910068   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        شالهبٌة عطاء هللا      -  وفاق برٌدة   
 

  سنة19 أقل من  لفئةكأس الجمهورٌة

  (الدور الثانً )
 

  (:18/10/2019 لٌوم واسطفئة األنادي تقرت / القبة تماسٌن ) ابلة  مق161 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1940958  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       ربٌع سٌف الدٌن        -  القبة تماسٌن   
1940951  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بدودة محمد برهان الدٌن -  القبة تماسٌن   

1940952   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عامري محمد أكرم     -  القبة تماسٌن   

1940118  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       مساعٌد إبراهٌم         -  نادي تقرت   
1940161  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       تلً محمد سفٌان        -  نادي تقرت   

 

  (:18/10/2019 لٌوم واسطفئة األإتحاد الحمادٌن / التضامن السوفً ) ابلة  مق162 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1941163   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        خالٌفة محمد الكامل    -  التضامن السوفً   
1941050   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        معمري سعد              -  إتحاد الحمادٌن   

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1941033  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن نصرات ٌحً             -  إتحاد الحمادٌن   

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

  سنة19 لفئة أقل من  القسم الجهويبطولة

  (ه ) الفوج 
 

  (:18/10/2019 لٌوم واسطفئة األمولودٌة المقارٌن / شباب سٌدي بوعزٌز ) ابلة  مق163 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1940988  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       قٌطون محمد أٌمن      -  شباب سٌدي بوعزٌز   
1940982  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       صحراوي بالل           -  شباب سٌدي بوعزٌز   

1940804   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        زوزو محمد العٌد       -  مولودٌة المقارٌن   
1960449  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       صٌد محمد عبد العلٌم   -  مولودٌة المقارٌن   

 



 

 

 

:المقابالت التً لم تسجل بها أٌة مخالفات  

.19/10/2019شباب سٌدي عمران بتارٌخ / شباب الحدب -   

.24/10/2019مولودٌة سعٌد عتبة بتارٌخ / نجم بوغفالة -   

.26/10/2019أتلٌتٌك حاسً مسعود بتارٌخ / مولودٌة المقارٌن -   

.26/10/2019إتحاد العسافٌة بتارٌخ / ترجً مرماد -   

.26/10/2019إتحاد النزلة الوادي بتارٌخ / شباب سٌدي عمران -   

.26/10/2019إتحاد حاسً تادالعة بتارٌخ / نجوم إلٌزي  -   

.26/10/2019ترجً تقدٌدٌن بتارٌخ / شباب تبسبست -   

 

 
 

                            المسٌر اإلداري لقسم اإلنضباط
                           درٌس الهواري               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


