
  الرابطة الجهوية لكرة القدم ورقلة

 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم
L.R.F.O      

 

  2019/2020الموسم الرٌاضً 

 03:المحضر رقم

     10/10/2019:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
  

 
 

   دراسة القضايا        
 
 

   دراسة القضايا        

(الدور الثالث  )مقابالت كأس الجمهورية فئة األكابر   
 

  (:08/10/2019 فئة األكابر ليوم نجوم إليزي/ إتحاد ورقلة ) ابلة  مق030 القضية رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911229   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بعون ونٌس             -  إتحاد ورقلة   

1910225   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        باري أبوبكر الصدٌق  -  إتحاد ورقلة   

1911753   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        طٌطاوي بوبكر         -  نجوم إلٌزي   
 

  (:08/10/2019 فئة األكابر ليوم شباب جامعة/ إتحاد أنقوسة ) ابلة  مق031 القضية رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910949   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        دادي أحمد              -  إتحاد أنقوسة   
1911133   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        مصري محمد المهدي  -  إتحاد أنقوسة   

 

  (:08/10/2019فئة األكابر ليوم الوادي  أولمبي/ شباب قصر ورقلة ) ابلة  مق032 القضية رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910904  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بلكحلة محمد ناصر    -  شباب قصر ورقلة   
1910993  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         معروف صهٌب       -  شباب قصر ورقلة 

1910258  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       حوٌدق عبد الوهاب     -  أولمبً الوادي   
 

( أ )مقابالت القسم الجهوي األول لفئة األكابر الفوج   
 

  (:28/09/2019 فئة األكابر ليوم إتحاد حاسي الدالعة/ وفاق مقر ) ابلة  مق033 القضية رقم      

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910342  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       قوزٌم بلعباس           -  إتحاد حاسً الدالعة   

 

 

 

 

 



 

  (:28/09/2019 فئة األكابر ليوم إتحاد ورقلة/ وفاق عين ماضي ) ابلة  مق034 القضية رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910770   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        داودي سعد             -  وفاق عٌن ماضً   

1910320   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          نصٌب نصر الدٌن    -  إتحاد ورقلة 
1910217   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        سعٌدات محمد لمٌن     -  نجوم إلٌزي   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911143  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن              زٌانً محمد  -  وفاق عٌن ماضً 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  03/10/2019ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

  (:03/10/2019 فئة األكابر ليوم أمل سيدي مهدي/ وفاق المغير ) ابلة  مق035 القضية رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910496   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        حبانةعبد هللا             -  وفاق المغٌر   

1911095  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         لوالة إسالم             -  وفاق المغٌر 
1911365   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        مٌمونً عبد المنعم      -  أمل سٌدي مهدي   

1911223  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          حمادي صالح         -  أمل سٌدي مهدي 
 

  (:03/10/2019 فئة األكابر ليوم وفاق عين ماضي/ أولمبي الوادي ) ابلة  مق036 القضية رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910257   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        رقٌعً محمد            -  أولمبً الوادي   

1910779  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         حمري محمد           -  وفاق عٌن ماضً 
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910770  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن              داودي سعد   -  وفاق عٌن ماضً 

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

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

  (:05/10/2019 فئة األكابر ليوم نجوم إليزي/ إتحاد ورقلة ) ابلة  مق037 القضية رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911142   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عتو خالد                -  إتحاد ورقلة   
1910213   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          خوارشٌة لمٌن         -  إتحاد ورقلة 

1911753   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        طٌطاوي بوبكر         -  نجوم إلٌزي   
1911071   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           طاهري محمد لمٌن   -  نجوم إلٌزي 

1911054   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           بوشٌخً سفٌان        -  نجوم إلٌزي 
  

 

 
 

 

 

 

 



 

  (:05/10/2019 فئة األكابر ليوم إتحاد النخلة/ إتحاد حاسي الدالعة ) ابلة  مق038 القضية رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910374   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        قرقاب بن شاعة        -  إتحاد حاسً الدالعة   

1910344  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          جكٌدل الحاج محمد   -  إتحاد حاسً الدالعة 
1910345  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       لوعٌل حسٌن           -  إتحاد حاسً الدالعة   

 

  (:05/10/2019 فئة األكابر ليوم أمل ورقلة/ مولودية البيضاء ) ابلة  مق039 القضية رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911103  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بن سعٌد مصطفى      -  مولودٌة البٌضاء   
1910672  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         عرابً حسن           -  مولودٌة البٌضاء 

1911607  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       قناوة ٌعقوب            -  أمل ورقلة   
1911811  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          كموش عاطف        -  أمل ورقلة 

1911599  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       جرو أشرف عبد الغنً -  أمل ورقلة   
 

( أ ) لفئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  

  (:05/10/2019فئة األكابر ليوم  إتحاد أنقوسة/  ترجي تقديدين ) مقابلة 040القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910447   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن إسماعٌل عبد المنعم -  ترجً تقدٌدٌن   
1910425   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          دغٌش أحمد رامً      - ترجً تقدٌدٌن 

1911082   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن جخراب خالد        -  إتحاد أنقوسة   
 

  (:05/10/2019فئة األكابر ليوم  مستقبل بلدة عمر/  رائد سيدي ساعد ) مقابلة 041القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910126   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        سلطانً أكرم ٌاسٌن    -  رائد سٌدي ساعد   

 

  (:05/10/2019 فئة األكابر ليوم شباب سيدي عمران/ إتحاد قمار ) ابلة  مق042 القضية رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911554  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       ستو صالح              -  إتحاد قمار   
1911558   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          سعدونً ٌاسٌن         -  إتحاد قمار 

1910459  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بن دبكة إٌاد             -  شباب سٌدي عمران   
1910464  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بن خدوجة أٌوب        -  شباب سٌدي عمران   

 

 (: 03/10/2019فئة األكابر ليوم  شباب تبسبست/  شباب الحدب ) مقابلة 043القضية رقم      

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911784   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        نصٌري المهدي         -  شباب الحدب   
1911791   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          شتٌوي نور الدٌن       - شباب الحدب 

1911724   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        حالسة ولٌد              -  شباب تبسبست   
 
 

 

 

 

 



 

 (: 03/10/2019فئة األكابر ليوم  شبيبة زلفانة/  نادي المقارين ) مقابلة 044القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910721   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         عٌشاوي نصر الدٌن                     -  نادي المقارٌن 

 

 (: 05/10/2019فئة األكابر ليوم  القبة تماسين/  إتحاد النزلة الوادي ) مقابلة 045القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1940458   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        فار ٌاسٌن               -  إتحاد النزلة الوادي   

بلحمو إبراهٌم            -  القبة تماسٌن 1910659 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
 

( ب ) لفئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  

  (:28/09/2019 فئة األكابر ليوم أمل سوف/ أتليتيك حاسي مسعود ) ابلة  مق046 القضية رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911331   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بازٌن عبد هللا           -  أتلٌتٌك حاسً مسعود   

 

 (: 03/10/2019فئة األكابر ليوم  شهداء قمار/  شباب قصر ورقلة ) مقابلة 047القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوراس بادٌس            -  شباب قصر ورقلة 1911733 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

 
 

  (:05/10/2019 فئة األكابر ليوم نادي سيدي خويلد/ إتحاد الزقم ) ابلة  مق048 القضية رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911122  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       عمان رشٌد              -  إتحاد الزقم   
1911203  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       خمقانً مبروك أشرف -  نادي سٌدي خوٌلد   

 

  (:05/10/2019 فئة األكابر ليوم نجم بوغفالة/ نادي المنظر الجميل ) ابلة  مق049 القضية رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910193  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       خلوط أكرم              -  نادي المنظر الجمٌل   
1910203  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       دومٌدة محمد الصالح   -  نادي المنظر الجمٌل   

1910252   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عون هللا نبٌل           -  نادي المنظر الجمٌل   

1910678  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       منصوري ٌوسف       -  نجم بوغفالة   
 

 

:المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات  

.19/09/2019شمس األصٌل تمنراست بتارٌخ / مستقبل الحمادٌن -   

 .28/09/2019إتحاد الزقم تارٌخ / مولودٌة المقارٌن       - 

.05/10/2019مولودٌة أوالد القعدة تارٌخ / رائد متلٌلً -   

.05/10/2019إتحاد برٌان تارٌخ / ترجً مرماد -   

.05/10/2019شباب قصر الحٌران تارٌخ / وفاق برٌدة -   

 



 

 .05/10/2019شباب بلدٌة إلٌزي تارٌخ / نجم باب الوادي       - 

.05/10/2019أتلٌتٌك حاسً مسعود تارٌخ / مولودٌة حاسً مسعود -   

.05/10/2019وداد مدٌنة زلفانة تارٌخ / جوهرة قصر الحٌران -   

لم تجرى المقابلة بسبب  (كأس الجمهورٌة  الدور الثالث  ) 08/10/2019أمل سٌدي مهدي بتارٌخ / وداد مدٌنة زلفانة -   

.  غٌاب الفرٌق الزائر أمل سٌدي مهدي  

 

 
 

                            المسير اإلداري لقسم اإلنضباط
                           دريس الهواري               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


