
  الرابطة الجهوٌة لكرة القدم ورقلة

 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم
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  2019/2020الموسم الرٌاضً 

 07:المحضر رقم

     07/11/2019:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
  

 
 

دراسة القضاٌا           

 مقابالت كأس الجمهورٌة لفئة األكابر

الدور الرابع  )         
  (:22/10/2019 فئة األكابر لٌوم مشعل حاسً مسعود/ مستقبل الروٌسات ) ابلة  مق164 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
00312628  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بن كران عبد القادر    -  مستقبل الروٌسات   

96000369   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        مٌهوبً محمد لمٌن     -  مستقبل الروٌسات   

97000305  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بن عرٌمة بوحفص     - مشعل حاسً مسعود 
 

 مقابالت القسم الجهوي األول لفئة األكابر

( أ ) الفوج   
 

  (:26/10/2019فئة األكابر لٌوم وفاق المغٌر / أمل ورقلة ) ابلة  مق165 القضٌة رقم

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911597  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  شاهد شرف الدٌن      -  أمل 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 31/10/2019               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

1910695  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن       بلقاسم مكً          -  وفاق المغٌر 

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

   (.                                                                      كرة القدم هواة

1911094  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  تبٌب حاتم              -  وفاق المغٌر   

  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   

 

 

 

 

 

 

 



 

  (:02/11/2019فئة األكابر لٌوم أمل سٌدي مهدي  / إتحاد النخلة) ابلة  مق166 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911874  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       ضو أٌوب               -  إتحاد النخلة   

1911196  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بن جروة رمضان       -  أمل سٌدي مهدي   
 

  (:02/11/2019فئة األكابر لٌوم إتحاد ورقلة / إتحاد حاسً الدالعة ) ابلة  مق167 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911344   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        جكٌدل الحاج محمد     -  إتحاد حاسً الدالعة   

1910342   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        قوزٌم بلعباس           -  إتحاد حاسً الدالعة   
1910345  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       لوعٌل  حسٌن           -  إتحاد حاسً الدالعة   

1910372  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       عجالت حرز هللا       -  إتحاد حاسً الدالعة   

1910204   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بداع محمد توفٌق       -  إتحاد ورقلة   
 

  (:02/11/2019فئة األكابر لٌوم نجوم إلٌزي / مستقبل موفلون ) ابلة  مق168 القضٌة رقم

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911193  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  كرزازي لمٌن          -  مستقبل موفلون   

  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 07/11/2019               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

1911054  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  بوشٌخة سفٌان          -  نجوم إلٌزي   

  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 07/11/2019               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

 :غرامة على نادي
 

  07/11/2019فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( نجوم إلٌزي ) غرامة مالٌة نافدة ٌدفعها نادي  دج20.000  عشرون ألف-

  .( كرة القدم هواة من القانون المنظم لبطولة 86)    بسبب عدم تاكٌد اإلحتراز المدون على ورقة المقابلة طبقا لنص المادة 
 

  (:02/11/2019فئة األكابر لٌوم وفاق عٌن ماضً / وفاق المغٌر ) ابلة  مق169 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910502   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        مونة ٌاسٌن              -  وفاق المغٌر   

1910696   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        قطار إسماعٌل          -  وفاق المغٌر   
1910503   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        زغٌدي عبد الواحد     -  وفاق المغٌر   

  صواح نصر الدٌن      - وفاق عٌن ماضً 1911422 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   

07/11/2019تدفع 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 المسلطةل
1910724  بطاقة حـمراء بسبب السب العلنً      الروان حمزة            -  وفاق عٌن ماضً   

تدفع فً أجل شهر    دج 3.000غرامة قدرها  + 07/11/2019 إبتداء من تارٌخ (02)ٌعـاقب باإلقصاء النافذ لمقابلتٌن   

  (.                   من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة111)   طبقا لنص المادة 07/11/2019إبتداء من تارٌخ                
 

 



 

  (:02/11/2019فئة األكابر لٌوم أولمبً الوادي / مولودٌة البٌضاء ) ابلة  مق170 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910645   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          قرشالة قوٌدر           - مولودي البٌضاء 

1910671   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          سبقاق السٌد أحمد       - مولودي البٌضاء 
1911103  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بن سعٌد مصطفى       - مولودي البٌضاء 

1910357   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          باسً بشٌر              - أولمبً الوادي 

 :     مسٌر تم إنذاره

  بسبب إحتجاجه على قرارت الحكم ٌعاقب190095السٌد طٌباوي لخضر رخصة رقم  ( مولودٌة البٌضاء )مدرب نادي - 

 طبقا لنص  07/11/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها +   باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة 

   (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101 )   المادة
 
 

  (ب )الفوج 
 

  (:02/11/2019فئة األكابر لٌوم مستقبل الحمادٌن  / رائد سٌدي ساعد) ابلة  مق171 القضٌة رقم

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

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910118  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       جابري الحاج           -  رائد سٌدي ساعد   
1910117  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       مدانً كرٌم             -  رائد سٌدي ساعد   

1910818   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        مرخً توفٌق           -  مستقبل الحمادٌن   

1911255  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بوزواٌد حسام الدٌن    -  مستقبل الحمادٌن   
1910872  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       حدا محمد الصالح      -  مستقبل الحمادٌن   

 :     أحداث أشٌر علٌها

 و ذلك بعد نهاٌة المقابلة و قٌامهم بالتعدي على ثالثً  ( رائد سٌدي ساعد )إجتٌاح الملعب من طرف مناصري نادي - 

   التحكٌم بالشتم و أٌضااإلحتجاج على الحكم الرئٌسً ما ٌشكل إخالال واضحا بالنظام العام و فً هذا الصدد نطبق نص

 (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 04 فقرة 47)   المادة 

 .07/11/2019 بدون جمهور إبتداء من تارٌخ  (02) بمقابلتٌن  ( رائد سٌدي ساعد )معاقبة نادي - 

  .07/11/2019غرامة نافدة تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.500ألفٌن و خمسمائة - 
 

  بسبب سوء التنظٌم طبقا للمادة07/11/2019غرامة نافدة تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 5.000 خمسة أالف -

 .( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 131 ) 
 

  (:02/11/2019فئة األكابر لٌوم وفاق هقار تمنراست / نجم باب الوادي) ابلة  مق172 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910553  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       عناد عبد الرحمان      -  نجم باب الوادي   

1911146   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        كنٌوة ٌحً              -  نجم باب الوادي   
1911650  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       هروٌنً محمد          -  وفاق هقار تمنراست   

 

 

 

 

 

 

 

 



              لفئة األكابرثانًالقسم الجهوي ال

( أ )الفوج   
 

  (:26/10/2019فئة األكابر لٌوم إتحاد أنقوسة  / مولودٌة سٌدي سلٌمان) ابلة  مق173 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910760   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          قرٌر بوعالم            - مولودٌة سٌدي سلٌمان 

 

  (:02/11/2019فئة األكابر لٌوم شباب تبسبست / شباب حاسً مسعود ) ابلة  مق174 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910631  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بلحشانً محفوظ        -  شباب تبسبست   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911766  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن       دقلة عبد الوهاب    -  شباب تبسبست 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  07/11/2019ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

  (:02/11/2019فئة األكابر لٌوم بترول حاسً مسعود /  مولودٌة سٌدي سلٌمان )ابلة  مق175 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  زوبٌرعمر              - بترول حاسً مسعود 1910667 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   

07/11/2019تدفع 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 
 

  (:02/11/2019فئة األكابر لٌوم القبة تماسٌن / إتحاد أنقوسة ) ابلة  مق176 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910390   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          قرٌشً الشٌخ           - إتحاد أنقوسة 

 

  (ب )الفوج 

 

  (:31/10/2019فئة األكابر لٌوم  مولودٌة المقارٌن/  مولودٌة سعٌد عتبة )ابلة  مق177 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910811   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        هرنوف عبد الرؤوف  -  مولودٌة سعٌد عتبة   
1910814   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        نقاٌس نصر الدٌن      -  مولودٌة سعٌد عتبة   

1911059   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        صدٌقً ضٌاء الدٌن    -  مولودٌة المقارٌن   
1910793   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن دروٌش محمد       -  مولودٌة المقارٌن   

   

 

 

 

 

 

 



 (: 02/11/2019فئة األكابر لٌوم مولودٌة حاسً مسعود / نجم بوغفالة ) ابلة  مق178 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910678   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        منصوري ٌوسف       -  نجم بوغفالة   

1910022  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بالل بوعالم            -  مولودٌة حاسً مسعود   
1911756   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عٌشاوي سلمان         -  مولودٌة حاسً مسعود   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910377  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن بن الشٌخ أحمد          -  نجم بوغفالة   

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  07/11/2019ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

 (: 02/11/2019فئة األكابر لٌوم نادي سٌدي خوٌلد / أتلٌتٌك حاسً مسعود ) ابلة  مق179 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911360  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       لعروسً أٌوب          -  نادي سٌدي خوٌلد   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911341  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن روٌغً شمس الدٌن    -  أتلٌتٌك حاسً مسعود   

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  07/11/2019ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

  (:03/11/2019فئة األكابر لٌوم  شهداء قمار/  أمل سوف )ابلة  مق180 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911895   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بوصبٌع العاٌش صالح -  أمل سوف   

1910237   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        ارشهداء قم  سعادة الطاهر           -    

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطةل
1911295  بطاقة حـمراء بسبب البصق على الحكم     كامط عبد الباسط       -  أمل سوف   

    دج10.000غرامة قدرها  + 07/11/2019 أشهر إبتداء من تارٌخ (06 )ٌعـاقب باإلقصاء النافذ لمدة ستة- الرئٌسً 

  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 116)   طبقا لنص المادة 07/11/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  نافذة

  (.                  هواة               
 

 (: 02/11/2019فئة األكابر لٌوم مولودٌة بامندٌل / شباب عٌن قدٌمة ) ابلة  مق181 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911989   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عٌشاوي ٌاسر          -  شباب عٌن قدٌمة   

1910984   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن نادة تقً الدٌن       -  مولودٌة بامندٌل   
1910903   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        زعطوط عبد المالك    -  مولودٌة بامندٌل   

 

 

 

 

 

 

 



  (ج )الفوج 
 

 (: 02/11/2019فئة األكابر لٌوم رائد المنٌعة / شباب قصر الحٌران   )ابلة مق182 القضٌة رقم

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

بسبب اإلعتداء الجسدي الذي  من عمر المبارة60 أي الدقٌقة  من الشوط الثان15ًحٌث أن المقابلة توقفت فً الدقٌقة الـ -   

  .(رائد المنٌعة  ) من فرٌق 1910360  تعرض له الحكم الرئٌسً على ٌد الالعب بن عبد الكرٌم عز الدٌن رخصة رقم 

  أن الحكم الرئٌسً قد تعرض لمحاولة اإلعتداء علٌه بعدما قرر إٌقاف اللقاء بصفة نهائٌة و كان ذلك من قبل العبٌنحٌث-  

  و الالعب شتٌك سفٌان1910308وهما الالعب فالة عبد الرزاق رخصة رقم  (رائد المنٌعة  )من نفس الفرٌق  ( 02)   

.1910304 رخصة رقم    

.حٌث أن اللقاء توقف نهائٌا بسبب اإلعتداء الجسدي على حكم الساحة و بالرغم من الضغط الذي مورس علٌه-   
 

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة القسم الجهوي األول و الثانً 120 و 114 تٌنطبق نص المادن  

  قررت اللجنة
 

.(شباب قصر الحٌران  ) لصالح نادي (03/00) بنتٌجة ( رائد المنٌعة )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

  إقصاء (01 ) بسنة واحدة(رائد المنٌعة  ) من فرٌق 1910360 رخصة رقم  معاقبة الالعب بن عبد الكرٌم عز الدٌن  -

غرامة نافذة+  بسبب اإلعتداء الجسدي على الحكم الرئٌسً دون إحداث ضرر ٌذكر 07/11/2019   نافذة إبتداء من تارٌخ   

.07/11/2019إبتداء من تارٌخ  تدفع فً أجل شهر دج 10.000    بقٌمة   

  مقابالت عقوبة(08) باإلقصاء لـ (رائد المنٌعة  ) من فرٌق 1910308 رخصة رقم فالة عبد الرزاقمعاقبة الالعب - 

تدفع دج 5.000غرامة نافدة قدرها +  بسبب محاولة اإلعتداء على الحكم الرئٌسً 07/11/2019  نافدة إبتداء من تارٌخ   

.  (من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 120)  طبقا ألحكام المادة 07/11/2019  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

  مقابالت عقوبة(08) باإلقصاء لـ (رائد المنٌعة  ) من فرٌق 1910304 رخصة رقم شتٌك سفٌانمعاقبة الالعب - 

تدفع دج 5.000غرامة نافدة قدرها +  بسبب محاولة اإلعتداء على الحكم الرئٌسً 07/11/2019  نافدة إبتداء من تارٌخ   

.  (من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 120)  طبقا ألحكام المادة 07/11/2019  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   
 

  (:02/11/2019فئة األكابر لٌوم إتحاد برٌان / وفاق برٌدة ) ابلة  مق183 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910088  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       طاهري صالح         -  وفاق برٌدة   
1911402  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       مشاط حمزة             -  إتحاد برٌان   

1911398  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       أوالد الحاج علً محمد -  إتحاد برٌان   
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911689  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  جابري محمد           -  وفاق برٌدة   

  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 07/11/2019               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

1911458  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  مطلق سعد الدٌن        -  إتحاد برٌان   

  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 07/11/2019               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   
 

 

 

 

 

 

 



  (:02/11/2019فئة األكابر لٌوم وداد مدٌنة زلفانة  / جٌل بودواٌة برٌان )ابلة  مق184 القضٌة رقم

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

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911695  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       مجٌلدة سٌف الدٌن      -  جٌل بودواٌة برٌان   

  قرقاب رضوان         - جٌل بودواٌة برٌان 1911680 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   

07/11/2019تدفع 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 

1910158  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       زٌدوري لخضر        -  وداد مدٌنة زلفانة   
1910147  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بن عٌسى صالح        -  وداد مدٌنة زلفانة   

 :     أحداث أشٌر علٌها

 (وداد مدٌنة زلفانة ) بمحاولة اإلعتداء على العبً الفرٌق الخصم  (جٌل بودواٌة برٌان  )قٌام العبً و مسٌري نادي - 

 من القانون المنظم لبطولة 131)   بعد نهاٌة المقابلة و بالضبط أثناء التوجه إلى غرف تغٌٌر المالبس نطبق نص المادة 

 (.  كرة القدم هواة 

  07/11/2019فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (جٌل بودواٌة برٌان  )غرامة نافدة ٌدفعها نادي  دج 5.000 خمسة أالف -

 .( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 131)   بسبب سوء التنظٌم للفرٌق طبقا للمادة 
 

 (: 02/11/2019فئة األكابر لٌوم ترجً مرماد / رائد متلٌلً   )ابلة مق185 القضٌة رقم

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

 .بعد اإلطالع على تقرٌر السٌد بوتاروك مبروك- 

 .إستدعاء الحكم الرئٌسً بعد- 

 .بعد اإلطالع على تقرٌر الحكم المساعد األول- 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911411   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        حمادي سهٌل           -  رائد متلٌلً   
1910486  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بهاز مسعود             -  ترجً مرماد   

1911762   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بوزٌد محمد أنس       -  ترجً مرماد   
:عقوبات بالطرود  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910568  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم عزاوي ٌاسٌن           -  رائد متلٌلً   

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

:مسٌر تم طرده  

  أشهرنافدة03شهر ، منها أ (06) باإلقصاء لمدة ستة (ترجً مرماد  )معاقبة مساعد المدرب بوتاروك مبروك من فرٌق - 

تدفع فً أجل شهر إبتداء دج 10.000غرامة نافدة قدرها +  بسبب تهدٌد الحكم الرئٌسً 07/11/2019 إبتداء من  تارٌخ   

.  (من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 121)  طبقا ألحكام المادة 07/11/2019 من تارٌخ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (أواسط  ) سنة 19 أقل من  لفئةكأس الجمهورٌة

 (الدور الثانً  )
 

  (:22/10/2019 لٌوم واسطفئة األ إتحاد اإلغواط/  أكادٌمٌة األغواط )ابلة  مق186 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1940028   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        قنو أٌمن                 -  أكادٌمٌة األغواط   
1941113   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        الرق أسامة               -  إتحاد األغواط   

:العب أشٌر علٌه بعد نهاٌة المقابلة  

  أشهر(06) باإلقصاء النافذ لـمدة ستة (إتحاد األغواط  ) من فرٌق 1941119 رخصة رقم حوداشً أكرممعاقبة الالعب - 

تدفع فً أجل دج 5.000غرامة نافدة قدرها +  بسبب محاولة اإلعتداء على الحكم الرئٌسً 24/10/2019   إبتداء من تارٌخ   

.  (الفئات الصغرىمن القانون المنظم لبطولة كرة  102)  طبقا ألحكام المادة 24/10/2019  شهر إبتداء من تارٌخ   
 

  (:25/10/2019 لٌوم واسطفئة األ القبة تماسٌن/ ترجً تقدٌدٌن ) ابلة  مق187 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1940543   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        قاسمً وائل             -  ترجً تقدٌدٌن   

1940286   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن ناجً منصور        -  ترجً تقدٌدٌن   
1940948   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بوبكري محمد العٌد      -  القبة تماسٌن   

 

(الدور الثالث  )  
 

  (:30/10/2019فئة األواسط لٌوم نصر حاسً الدالعة /  أمل سوف)  مقابلة 188القضٌة رقم 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1941233  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  فتح هللا سعد             -  أمل سوف   

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 07/11/2019               شهر إبتداء من تارٌخ   

1940570  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  بن جدو فتحً           -  نصر حاسً الدالعة   

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 07/11/2019               شهر إبتداء من تارٌخ   

 

  (:30/10/2019 لٌوم واسطفئة األ القبة تماسٌن/ هالل غرداٌة ) ابلة  مق189 القضٌة رقم

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

ورفضهم  (القبة تماسٌن  ) بعد اإلنسحاب العام لالعبً فرٌق 88حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأن المقابلة توقفت فً الدقٌقة - 

.مواصلة اللعب  
 

الفئات الصغرىمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم  52 طبق نص المادةن  

  قررت اللجنة
 

.  (هالل غرداٌة  )لصالح نادي  ( 03/00) بنتٌجة  (القبة تماسٌن  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

 .07/11/2019 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (القبة تماسٌن  )غرامة نافدة ٌدفعها نادي  دج 2.500 ألفٌن و خمسمائة -
  

 

 

 



 

  (:30/10/2019 لٌوم واسطفئة األ شبٌبة زلفانة/ اإلتحاد السوفً ) ابلة  مق190 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1960365   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        دٌدي محمد بشٌر       -  اإلتحاد السوفً   

1940107   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        لعور بالل                -  شبٌبة زلفانة   
 

  (:30/10/2019فئة األواسط لٌوم المجمع الرٌاضً ورقلة /  شباب جامعة)  مقابلة 191القضٌة رقم 

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1940596  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن بركة شمس الدٌن        -  شباب جامعة   

     من القانون المنظم لبطولة    87)  طبقا لنص المادة 07/11/2019إبتداء من تارٌخ  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

.      (               كرة القدم الفئات الصغرى   
 

  (:30/10/2019  لٌومواسطفئة األ مستقبل الروٌسات/ إتحاد الزاوٌة العابدٌة ) ابلة  مق192 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1960298  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بنونة حب هللا زكرٌاء   -  إتحاد الزاوٌة   
1940239  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    بن غنٌمة إسحاق        -  إتحاد الزاوٌة   

   من85)  طبقا لنص  المادة 07/11/2019تدفع 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
1940744  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم بن ساسً الهاشمً     -  مستقبل الروٌسات   

.( من القانون المنظم لبطولة كرة الفئات الصغرى 92)  نافدة طبقا لنص المادة (01)                ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة   
 

  (:30/10/2019  لٌومواسطفئة األ شباب الدبداب / وفاق جانت) ابلة  مق193 القضٌة رقم

.بعد اإلطالع على تقرٌر الحكم الرئٌسً-   

.  قد قام بتمزٌق ورقة المقابلة(شباب الدبداب  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأن المقابلة لم تلعب و أن رئٌس فرٌق -   
 

 قررت اللجنة
.   (وفاق جانت  )لصالح نادي  ( 03/00) بنتٌجة  (شباب الدبداب  )خسارة المقابلة بالنسبة لفرٌق-   

  أشهر نافذة بحرمانه من ممارسة جمٌع الوظائف و األنشطة06 باإلقصاء لمدة (شباب الدبداب  )معاقبة رئٌس نادي - 

.07/11/2019 المرتبطة بلعبة كرة القدم إبتداء من تارٌخ   

.07/11/2019 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شباب الدبداب  )غرامة ٌدفعها نادي  دج 10.000عشرة أالف -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



(أواسط  ) سنة 19 لفئة أقل من  القسم الجهويبطولة  

  (د ) الفوج 
 

  (:25/10/2019فئة األواسط لٌوم وفاق ورقلة /  شباب بنً ثور)  مقابلة 194القضٌة رقم 

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1940837  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن الناقص عبد الغفار       -  شباب بنً ثور   

     من القانون المنظم لبطولة    87)  طبقا لنص المادة 31/10/2019إبتداء من تارٌخ  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

.      (               كرة القدم الفئات الصغرى   
 

  (ه )الفوج 
 

  (:25/10/2019 لٌوم واسطفئة األ إتحاد الزاوٌة العابدٌة/ نادي تقرت ) ابلة  مق195 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1940161  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       تلً محمد سفٌان        -  نادي تقرت   

1940632  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       مهانً محمد ٌاسٌن       -  إتحاد الزاوٌة العابدٌة   
 

  (:25/10/2019 لٌوم واسطفئة األ نادي المقارٌن/ مستقبل بلدة عمر) ابلة  مق196 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1940508   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن حامة محمد العلمً  -  مستقبل بلدة عمر   
1940578   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن زٌد محمد الحبٌب    -  نادي المقارٌن   

 

  (:01/11/2019 لٌوم واسطفئة األترجً تقدٌدٌن / إتحاد الزاوٌة العابدٌة ) ابلة  مق197 لقضٌة رقما

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1940249   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن ٌحً حسام الدٌن    -  إتحاد الزاوٌة العابدٌة   

 

  (:01/11/2019 لٌوم واسطفئة األ القبة تماسٌن/ وفاق مقر) ابلة  مق198 لقضٌة رقما

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1940380   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن داللً عماد الدٌن   -  وفاق مقر   

1940957   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          طبة عبد العزٌز          - القبة تماسٌن 
  :عقوبات بالطرود

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1940376  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن بن دحمان عبد السالم    -  وفاق مقر   

     من القانون المنظم لبطولة    87)  طبقا لنص المادة 07/11/2019إبتداء من تارٌخ  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

.      (               كرة القدم الفئات الصغرى   
 

  (:01/11/2019 لٌوم واسطفئة األمستقبل بلدة عمر / شباب تبسبست ) ابلة  مق199 لقضٌة رقما

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1940540   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بوخلط بهاء الدٌن       -  مستقبل بلدة عمر   

 



 (أشبال  ) سنة 17 أقل من  لفئةكأس الجمهورٌة

(الدور األول  )  
 

  (:30/10/2019 لٌوم واسطفئة األهالل شباب األغواط /  أمل عٌن ماضً )ابلة  مق200 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1960140   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بوثلجة عبد الجلٌل      -  هالل شباب األغواط   

 

:المقابالت التً لم تسجل بها أٌة مخالفات  

.(كأس الجمهورٌة  ) 22/10/2019وفاق ورقلة بتارٌخ / أولمبٌك المقرن -   

.(كأس الجمهورٌة  ) 22/10/2019أولمبً الوادي عتبة بتارٌخ / األمل الرٌاضً ورقلة -   

.02/11/2019رائد حاسً القارة بتارٌخ / شباب جامعة -   

.02/11/2019شبٌبة زلفانة بتارٌخ / ترجً تقدٌدٌن -   

.02/11/2019أولمبً بوعامر بتارٌخ / إتحاد الحمادٌن -   

. لم تلعب المقابلة بسبب تأخر األمن02/11/2019إتحاد عٌن البٌضاء بتارٌخ / شمس األصٌل تمنراست -   

.02/11/2019جوهرة قصر الحٌران بتارٌخ / إتحاد العسافٌة -   

.02/11/2019مولودٌة أوالد القعدة بتارٌخ / جٌل بن نانة -   

.02/11/2019مستقبل بلدة عمر بتارٌخ / شباب بلدٌة إلٌزي -   

 
 

                            المسٌر اإلداري لقسم اإلنضباط
                           درٌس الهواري               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


