
  الرابطة الجهوٌة لكرة القدم ورقلة

 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم
L.R.F.O      

 

  2019/2020الموسم الرٌاضً 

 04:المحضر رقم

     17/10/2019:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
  

 
 

دراسة القضاٌا          

  لفئة األكابركأس الجمهورٌةمقابالت         

(الدور الثالث  )   

 

  (:08/10/2019 فئة األكابر لٌوم رائد متلٌلً/ شباب قصر الحٌران ) ابلة  مق050 القضٌة رقم  

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911350   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عطٌة إبراهٌم الخلٌل   -  شباب قصر الحٌران   

1911373   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        السائحً صدام األخضر-  شباب قصر الحٌران   
1910487  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       عزاوي الشٌخ           -  رائد متلٌلً   

1911480   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        العابد بوحفص          -  رائد متلٌلً   
  

 

  (:08/10/2019 فئة األكابر لٌوم جٌل بن نانة/ شباب حاسً مسعود ) ابلة  مق051 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911539   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن حود حود            -  شباب حاسً مسعود   

1911631  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً خالدي ٌحً              -  شباب حاسً مسعود   

1911540  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       قرٌشً المكً           -  شباب حاسً مسعود   
1911535  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بن ساسً محمد الصالح-  شباب حاسً مسعود   

1911008   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بوطرفاٌة بوبكر         -  جٌل بن نانة   
1911015  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً بوطرفاٌة نور الدٌن     -  جٌل بن نانة   

1911024  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً قرمٌط عمر الفاروق    -  جٌل بن نانة   

1911022  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً مخلوفً عمار           -  جٌل بن نانة   
1911013  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       طالب لخضر           -  جٌل بن نانة   

 

 :     مسٌر تم إنذاره

  بسبب اإلحتجاج على قرارت الحكم ٌعاقب باإلقصاء190042بخٌل مختار رخصة رقم  ( جٌل بن نانة )رئٌس فرٌق - 

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

   (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101)     

:غرامات  
 

  وذلك10/10/2019 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( جٌل بن نانة )ٌدفعها نادي نافدة غرامة  دج 3.000 أالفثالثة  -

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

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

(الدور الرابع  )  
 

 

 

 

 

 

 

  (:15/10/2019 فئة األكابر لٌوم إتحاد سوف/ شباب حاسً مسعود ) ابلة  مق052 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911536   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بوٌحً محمد أمٌن      -  شباب حاسً مسعود   

96000077  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً عبد العزٌز مولود       -  إتحاد سوف   
 

 

  (:15/10/2019 فئة األكابر لٌوم إتحاد الرباح/ شباب سٌدي بوعزٌز ) ابلة  مق053 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
96000009  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       واسع شوقً             -  إتحاد الرباح   

 

 

 

 

 

 (: 15/10/2019فئة األكابر لٌوم إتحاد األغواط / رائد حاسً القارة ) ابلة  مق054 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910045   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        سعٌدات سفٌان          -  رائد حاسً القارة   
1910047  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بوكرٌوة عبد النور      -  رائد حاسً القارة   

  لطرش عبد هللا          - إتحاد األغواط 86000087 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   

17/10/2019تدفع 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 

لكبٌش إسماعٌل         -  إتحاد األغواط 98060201 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

17/10/2019تدفع 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 

96000323   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        أناتً خالد               -  إتحاد األغواط   
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
96000391  بطاقة حمراء بسبب إهانة الحكم الرئٌسً   كلبوزة بلقاسم           -  إتحاد األغواط   

17/10/2019تدفع 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   
 

 

 

 

 

( أ )مقابالت القسم الجهوي األول لفئة األكابر الفوج           
 

  (:12/10/2019فئة األكابر لٌوم مولودٌة البٌضاء / وفاق عٌن ماضً ) ابلة  مق055 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910745   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن قٌط خلٌفة            -  وفاق عٌن ماضً   
1910779  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       حمري محمد            -  وفاق عٌن ماضً   

1910638   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        لحٌس الحسٌن           -  مولودٌة البٌضاء   

1910672   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عرابً حسان            -  مولودٌة البٌضاء   
 

 

 

 

 

 

 



 

  (:12/10/2019 فئة األكابر لٌوم وفاق المغٌر/ وفاق مقر ) ابلة  مق056 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910717  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بولٌفة إسحاق           -  وفاق مقر   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910500  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن         رفاس حسام الدٌن -  وفاق المغٌر 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  17/10/2019ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة

 :     مسٌر تم إنذاره

 . بسبب الدخول إلى أرضٌة الملعب190067كربوسة الحبٌب رخصة رقم  ( وفاق مقر )لمدرب نادي - 
 

  (:12/10/2019فئة األكابر لٌوم إتحاد ورقلة / أمل سٌدي مهدي ) ابلة  مق057 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911140   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        جواحً بوبكر           -  أمل سٌدي مهدي   

 

  (:12/10/2019فئة األكابر لٌوم مستقبل موفلون / إتحاد النخلة ) ابلة  مق058 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910688  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       مرغنً أحمد أنس      -  إتحاد النخلة   

 

  (:12/10/2019 فئة األكابر لٌوم إتحاد حاسً الدالعة/ أمل ورقلة ) ابلة  مق059 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911607  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       قناوة ٌعقوب             -  أمل ورقلة   

1910626  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بن خلٌفة محمد          -  إتحاد حاسً الدالعة   
1911524  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       شكنان أحمد             -  إتحاد حاسً الدالعة   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911812  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن         قرفً ٌعقوب       -  أمل ورقلة 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  17/10/2019ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

  (:12/10/2019 فئة األكابر لٌوم أولمبً الوادي/ نجوم إلٌزي ) ابلة  مق060 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910359  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       شرٌفً أحمد            -  أولمبً الوادي   

1911145  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       مٌدون جالل            -  أولمبً الوادي   
1910379  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       طلٌبة صهٌب           -  أولمبً الوادي   

 

 

 

 

 

 

 



 

(  ب )القسم الجهوي األول لفئة األكابر الفوج 
 

  (:03/10/2019فئة األكابر لٌوم شمس األصل تمنراست / شباب جامعة ) ابلة  مق061 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910184   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        سعٌد فرقان              -  شباب جامعة   

 :غرامة على نادي
 

  17/10/2019فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( شباب جامعة ) 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 
 

  (:03/10/2019 فئة األكابر لٌوم أولمبً بوعامر/ مستقبل الحمادٌن ) ابلة  مق062 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911255   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بوزواٌد حسام الدٌن    -  مستقبل الحمادٌن   

1910871   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        خلٌفة السعٌد             -  مستقبل الحمادٌن   

1910824  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       لمقدم مبروك            -  مستقبل الحمادٌن   

1910781   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن مرٌم عبد القادر     -  أولمبً بوعامر   
1910239   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        صادقً محمد صابر    -  أولمبً بوعامر   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910508  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن     رعدي سامً          -  أولمبً بوعامر 

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

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

  (:03/10/2019 فئة األكابر لٌوم إتحاد عٌن البٌضاء/ إتحاد الحمادٌن ) ابلة  مق063 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910066  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       زاكً إبراهٌم           -  إتحاد الحمادٌن   

1911625   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        برابح جمال             -  إتحاد عٌن البٌضاء   
1911635  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       جباري معتز باهلل       -  إتحاد عٌن البٌضاء   

 

  (:12/10/2019 فئة األكابر لٌوم إتحاد الحمادٌن/ شباب بلدٌة إلٌزي ) ابلة  مق064 القضٌة رقم

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910001  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن     قاسمً إبراهٌم الخلٌل -  إتحاد الحمادٌن 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  17/10/2019ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  (:12/10/2019فئة األكابر لٌوم رائد سٌدي ساعد / أولمبً بوعامر ابلة  مق065 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910239   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        صادقً محمد صابر    -  أولمبً بوعامر   

1910115   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن ناصر أحمد          -  رائد سٌدي ساعد   
1910122   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بوقر ناصر              -  رائد سٌدي ساعد   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911169  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن    بوعزة أحمد            -  أولمبً بوعامر 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  17/10/2019ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة

1910117  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن    مدانً كرٌم             -  رائد سٌدي ساعد 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  17/10/2019ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة

 

  (:12/10/2019فئة األكابر لٌوم مستقبل الحمادٌن / وفاق هقار تمنراست   )ابلة مق066 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911844   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        سالو بوبكر             -  وفاق هقار تمنراست   

1910824  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       لمقدم مبروك            -  مستقبل الحمادٌن   

1911294   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        زنٌنة عروه             -  مستقبل الحمادٌن   
1910877   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        دبٌلو محمد السعٌد      -  مستقبل الحمادٌن   

1910872   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        حدا محمد الصالح       -  مستقبل الحمادٌن   
مرخً توفٌق            -  مستقبل الحمادٌن 1910818 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

17/10/2019تدفع 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 

:غرامات  
 

  وذلك17/10/2019 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( مستقبل الحمادٌن )غرامة ٌدفعها نادي  دج 3.000 أالفثالثة  -

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

  (:12/10/2019 فئة األكابر لٌوم شباب جامعة/ مستقبل بلدة عمر ) ابلة  مق067 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910535  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       قاضً صالح الدٌن     -  مستقبل بلدة عمر   

1910273   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        قسوم ناصر              -  شباب جامعة   

1910176   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن علً عبد الصمد     -  شباب جامعة   
1910138   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        دباب مسعود            -  شباب جامعة   

 

 

 

 

 

 



 

  (:12/10/2019 فئة األكابر لٌوم نجم باب الوادي/ شمس األصٌل تمنراست ) ابلة  مق068 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911157  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بن علً نور الدٌن      -  شمس األصٌل تمنراست   

1910554   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بوصبٌع عبد الستار    -  نجم باب الوادي   
1911150  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       برتٌمة محمد أحمد      -  نجم باب الوادي   

1911238  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بن بردي عادل         -  نجم باب الوادي   
 

  (:12/10/2019 فئة األكابر لٌوم رائد حاسً القارة/ إتحاد عٌن البٌضاء ) ابلة  مق069 القضٌة رقم

 :غرامة على نادي
 

 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( إتحاد عٌن البٌضاء ) 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 17/10/2019  

  .(  كرة القدم هواة 
 

 

(  أ ) لفئة األكابر الفوج الثانًالقسم الجهوي 
 

  (:28/09/2019 فئة األكابر لٌوم نادي بوغفالة/ إتحاد أنقوسة ) ابلة  مق070 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910367   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن منصور عبد الباسط-  إتحاد أنقوسة   
1910391  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       مخلوفً محمد          -  إتحاد أنقوسة   

1910575   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        حمداوي عبد الكرٌم    -  نادي بوغفالة   

1911473  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       عمٌر ربٌع              -  نادي بوغفالة   
 

  (:12/10/2019 فئة األكابر لٌوم نادي المقارٌن/ شباب سٌدي عمران ) ابلة  مق071 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910450   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عبابسة زوبٌر           -  شباب سٌدي عمران   

1910423   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        زوزو عبد الخالق      -  نادي المقارٌن   
 

  (:12/10/2019 فئة األكابر لٌوم ترجً تقدٌدٌن/ مولودٌة سٌدي سلٌمان ) ابلة  مق072 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910858   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        رمضان عصام         -  مولودٌة سٌدي سلٌمان   
1910760   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        قرٌر بوعالم            -  مولودٌة سٌدي سلٌمان   

1910421   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        إسماعٌلٌة أمٌر          -  ترجً تقدٌدٌن   

1910429   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        مدانً علة               -  ترجً تقدٌدٌن   
 

  (:12/10/2019 فئة األكابر لٌوم إتحاد النزلة الوادي/ شباب تبسبست ) ابلة  مق073 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910632  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       خذران معتز باهلل       -  شباب تبسبست   

 

 

 

 

 



 

  (:12/10/2019 فئة األكابر لٌوم شباب حاسً مسعود/ إتحاد أنقوسة ) ابلة  مق074 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910367   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن منصور عبد الباسط-  إتحاد أنقوسة   

1910774  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بابو محمد حفناوي     -  إتحاد أنقوسة   
بوزٌان أحمد صابر    -  إتحاد أنقوسة 1910365 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

17/10/2019تدفع 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 

1911549   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        قرٌشً المكً           -  شباب حاسً مسعود   

1911535  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بن ساسً محمد الصالح-  شباب حاسً مسعود   
بن حود حود            -  شباب حاسً مسعود 1911539 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

17/10/2019تدفع 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 

:أحداث أشٌر علٌها بعد نهاٌة المقابلة  

  مقابالت عقوبة نافدة(08) باإلقصاء لـ (إتحاد أنقوسة  ) من فرٌق 1910366 رخصة رقم غرٌانً توفٌقمعاقبة الالعب - 

تدفع فً أجل دج 5.000غرامة نافدة قدرها +  بسبب محاولة اإلعتداء على الحكم الرئٌسً 17/10/2019  إبتداء من تارٌخ   

.  (من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 120)  طبقا ألحكام المادة 17/10/2019  شهر إبتداء من تارٌخ   

   . الحكم الرئٌسً بمحاولة اإلعتداء على(إتحاد أنقوسة  )قٌام أحد األشخاص من جمهور نادي - 

   بسبب وذلك17/10/2019فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (إتحاد أنقوسة  )غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000خمسة أالف - 

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

  (:12/10/2019فئة األكابر لٌوم إتحاد قمار / بترول حاسً مسعود   )ابلة مق075 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
دحمانً أسامة           -  بترول حاسً مسعود 1911822 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

17/10/2019تدفع 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 

 

  (:12/10/2019 فئة األكابر لٌوم نادي بوغفالة/ القبة تماسٌن ) ابلة  مق076 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
كنوري عماد الدٌن     -  القبة تماسٌن 1910531 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

1910624  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       قادري عمار            -  القبة تماسٌن   
1910534  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       طبشً طارق           -  نادي بوغفالة   

1910577  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       ذكار منٌر               -  نادي بوغفالة   

1911090  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       محجر خالد إبن الولٌد  -  نادي بوغفالة   
1911433  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       طرابلسً أحمد رمزي  -  نادي بوغفالة   

 

 

 

 
 

 

 



 

  (:12/10/2019 فئة األكابر لٌوم شباب الحدب/ شبٌبة زلفانة ) ابلة  مق077 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911805  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بوتلً نور الدٌن        -  شباب الحدب   

:عقوبات بالطرود  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911783  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم نصٌري عبد المالك     -  شباب الحدب   

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

(  ب ) لفئة األكابر الفوج الثانًالقسم الجهوي 

 

  (:03/10/2019فئة األكابر لٌوم مولودٌة سعٌد عتبة / أمل سوف ) ابلة  مق078 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911297  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       سحنون لحسن أٌمن     -  أمل سوف   

1911291  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         عرٌض ٌاسٌن          -  أمل سوف 

 إحتراز

وهما كل (مولودٌة سعٌد عتبة ) من فرٌق 02ٌن  العببخصوص ( أمل سوف )إحتراز مدون من طرف النادي الرٌاضً -   

.1910812رقم  و الالعب عماري أٌمن رخصة 1910806  من الالعب بونعامة فاروق رخصة رقم   

. اإلحتراز مرفوض:من حٌث الشكل    

:   من حٌث الموضوع  

صرح بعد اإلعتراض بأن الالعبٌن اإلثنٌن المذكورٌن أعاله لم ٌتم إشراكهما  ( أمل سوف )حٌث أن النادي الرٌاضً -        

 بل تم 03/10/2019بتارٌخ  (مولودٌة سعٌد عتبة  )بنظٌره  (أمل سوف  )فعلٌا أثناء المقابلة التً جمعت نادي 

  .(تزوٌر فً الهوٌة   )ستعمال هوٌة الالعبٌن محل اإلحتراز إإشراك العبٌن أخرٌن ب

  من قانون اإلتحاد الجزائري لكرة القدم المنظمة 86 لم ٌحترم نص المادة  (أمل سوف )حٌث النادي الرٌاضً -        

     لبطولة كرة القدم قسم الهواة التً تنص على وجوب تطابق اإلحترازات المدونة على ورقة المقابلة مع ما هو مدون 

.    بالتأكٌد الالحق لها هذا من جهة و من جهة ثانٌة لم ٌقم هذا النادي بتسدٌد كامل الحقوق المفروضة قانونا  

  من قانون اإلتحاد الجزائري لكرة القدم المنظمة لبطولة كرة القدم 02 الفقرة 95من جهة أخرى نطبق نص المادة حٌث -     

.    قسم الهواة التً تنص على المخالفات المكتشفة من طرف الرابطة  

 .بعد التحقق من هوٌة الالعبٌن اللذان تم إشراكهما إتضح بأن صورهما ال تتطابق مع رخص الالعبٌن محل اإلحتراز حٌث -         
  

 لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة
 

. اإلحتراز مرفوض:من حٌث الشكل-   

  الحالة األولى المتعلقة بفوز الفرٌق المخالف أو تعادله و بالتال02ً الفقرة 95نطبق أحكام المادة  :من حٌث الموضوع- 

: على النحو التالً(مولودٌة سعٌد عتبة )   ٌعاقب نادي  

. (أمل سوف)  مع إلغاء النقاط المتحصل علٌها دون منحها لفرٌق (مولودٌة سعٌد عتبة ) خسارة المقابلة بالنسبة لنادي-   

.17/10/2019 إبتداء من تارٌخ 1910806إقصاء نافدة بالنسبة لالعب بونعامة فاروق رخصة رقم  (01) سنة -  

.17/10/2019 إبتداء من تارٌخ 1910812إقصاء نافدة بالنسبة لالعب عماري أٌمن رخصة رقم  (01) سنة -  

  بمنعه من ممارسة إٌة نشاط أو وظٌفة لها  (مولودٌة سعٌد عتبة)  أشهر إقصاء نافدة فً حق كاتب فرٌق نادي 06ستة -        

 .17/10/2019         عالقة بكرة القدم إبتداء من تارٌخ 

.17/10/2019 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (مولودٌة سعٌد عتبة)  دج غرامة نافدة ٌدفعها نادي 50.000خمسون ألف -   
 



 

 

  (:05/10/2019فئة األكابر لٌوم شباب القواطٌن / مولودٌة بامندٌل ) ابلة  مق079 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910897  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       فرماج إسماعٌل        -  مولودٌة بامندٌل   

1910910  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بن عزوز شكٌب       -  مولودٌة بامندٌل 
1910399   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        مقرحً إبراهٌم         -  شباب القواطٌن   

1910428   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عالق فارس             -  شباب القواطٌن   

1910268  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         عبد الالوي سامً     -  شباب القواطٌن 
:عقوبات بالطرود  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911679  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم زٌدي نصر الدٌن       -  مولودٌة بامندٌل   

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

1910562  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن    طوٌل عمار بهاء الدٌن-  شباب القواطٌن 

  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 لٌوم مولودٌة المقارٌن/ شباب عٌن قدٌمة ) ابلة  مق080 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911001   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        معمري عمر            -  شباب عٌن قدٌمة   

1911064   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بلحسن محمد جابر      -  مولودٌة المقارٌن   
 :غرامة على نادي

 

 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( مولودٌة المقارٌن ) 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 17/10/2019  

  .(  كرة القدم هواة 
 

  (:10/10/2019فئة األكابر لٌوم إتحاد الزقم / شهداء قمار ) ابلة  مق081 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910777  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بوهالل محمد العٌد     -  شهداء قمار   
1910244  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         األشعري موسى       -  شهداء قمار 

1911118  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       شكٌمة بوبكر            -  إتحاد الزقم   
1911125  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       محمدي العوفً          -  إتحاد الزقم   

:أمسٌر أشٌر علٌه بعد نهاٌة المقابلة  

  بإهانة الحكم الرئٌسً بعد نهاٌة المباراة وعلٌه تقرر 190071كنٌوة بشٌر رخصة رقم  ( شهداء قمار )قٌام مدرب نادي  -

  و ذلك بمنعه من مزاولة أي نشاط أو وظٌفة 17/10/2019 أشهر إقصاء نافدة إبتداء من تارٌخ 06 معاقبة هذا المسٌر بـ 

  تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج10.000لهما صلة بكرة القدم باإلضافة لغرامة مالٌة نافذة و المقدرة بـ 

  .( كرة القدم هواة من القانون المنظم لبطولة 112)  طباق لنص المادة 17/10/2019
 

 

 

 

 

 

 



 

  (:12/10/2019 فئة األكابر لٌوم مولودٌة بامندٌل/ مولودٌة حاسً مسعود ) ابلة  مق082 القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911035   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن رغدة تامر عماد      -  مولودٌة حاسً مسعود   

1911040   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        دراجً عقبة             -  مولودٌة بامندٌل   
 

  (:12/10/2019 فئة األكابر لٌوم أتلٌتٌك حاسً مسعود/ مولودٌة سعٌد عتبة ) ابلة  مق083 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910803   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        طٌبً الطٌب            -  مولودٌة سعٌد عتبة   

1910861   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بخدٌجة عبد الفتاح      -  مولودٌة سعٌد عتبة   
1910862   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        حلٌمً صالح الدٌن    -  مولودٌة سعٌد عتبة   

1910811   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        هرنوف عبد الرؤوف  -  مولودٌة سعٌد عتبة   
1911445   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عاصم سعٌد الوازن    -  أتلٌتٌك حاسً مسعود   

1911450   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بلخٌرة بلخٌر            -  أتلٌتٌك حاسً مسعود   
1911447   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن عمارة خلٌل         -  أتلٌتٌك حاسً مسعود   

1911338   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        سودانً منٌر رمزي    -  أتلٌتٌك حاسً مسعود   
 

  (:12/10/2019 فئة األكابر لٌوم نادي المنظر الجمٌل/ مولودٌة المقارٌن ) ابلة  مق084 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910526   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عٌشاوي بدر الدٌن      -  مولودٌة المقارٌن   

عبودة محمد             -  مولودٌة المقارٌن 1911772 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

17/10/2019تدفع 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 

1910252   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عون هللا نبٌل            -  نادي المنظر الجمٌل   
1910194   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        مدلل أحمد عادل        -  نادي المنظر الجمٌل   

 

  (:12/10/2019 فئة األكابر لٌوم شباب قصر ورقلة/ شباب القواطٌن ) ابلة  مق085 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910394   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        دوش سعٌد              -  شباب القواطٌن   
1910267   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عازب أحمد نجٌب     -  شباب القواطٌن   

1910581   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن عمارة محمد الصالح-  شباب القواطٌن   

1910912   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن هالل محمد          -  شباب قصر ورقلة   
:عقوبات بالطرود  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910399  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن مقرحً إبراهٌم           -  شباب القواطٌن   

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  17/10/2019ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

 

 

 

 

 

 



  (:12/10/2019 فئة األكابر لٌوم أمل سوف/ نجم بوغفالة ) ابلة  مق086 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910104   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        خدٌمو عادل             -  نجم بوغفالة   
1911292   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        دٌدي عبد العزٌز        -  أمل سوف   

1911301   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        حمامً الحاج الحبٌب   -  أمل سوف   
 

(  ج ) لفئة األكابر الفوج الثانًالقسم الجهوي 
 

  (:05/10/2019فئة األكابر لٌوم مستقبل لماضً / رائد المنٌعة ) ابلة  مق087 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910537  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بلقندوز العباس          -  رائد المنٌعة   

:عقوبات بالطرود  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910223  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن بن خدة فٌصل            -  مستقبل لماضً   

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

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

  (:12/10/2019فئة األكابر لٌوم رائد متلٌلً / نصر حاسً الدالعة ) ابلة  مق088 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910331   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        شكنان عبد القادر       -  نصر حاسً الدالعة   
1910479  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       موالي إبراهٌم عمار   -  رائد متلٌلً   

 

  (:12/10/2019فئة األكابر لٌوم إتحاد العسافٌة / وداد مدٌنة زلفانة ) ابلة  مق089 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910153   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        لغوٌطر مصطفى       -  وداد مدٌنة زلفانة   
1910946   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن سانٌة إبراهٌم        -  وداد مدٌنة زلفانة   

1910158   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        زٌدوري لخضر         -  وداد مدٌنة زلفانة   
1910146  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       قندوز ٌاسٌن             -  وداد مدٌنة زلفانة   

بن غشً بوعمامة      -  وداد مدٌنة زلفانة 1910174 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

17/10/2019تدفع 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 

 :     مسٌر تم إنذاره

  بسبب اإلحتجاج على قرارت الحكم ٌعاقب190101صحراوي الطٌب رخصة رقم  ( إتحاد العسافٌة )كاتب فرٌق - 

 طبقا لنص 17/10/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها +   باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة 

   (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101)   المادة 

:غرامات  
 

  وذلك17/10/2019 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( وداد مدٌنة زلفانة )غرامة ٌدفعها نادي  دج 3.000 أالفثالثة  -

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

 

 

 



 

  (:12/10/2019فئة األكابر لٌوم وفاق برٌدة / مولودٌة أوالد القعدة ابلة  مق090 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910613  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       نملة محمد               -  مولودٌة اوالد القعدة   

1910067   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        شوبات محمد            -  وفاق برٌدة   
 

  (:12/10/2019 فئة األكابر لٌوم جوهرة قصر الحٌران/ إتحاد برٌان ) ابلة  مق091 القضٌة رقم

:عقوبات بالطرود  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911382  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن جنٌدي محمد الحبٌب    -  جوهرة قصر الحٌران   

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  17/10/2019ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

  (:12/10/2019فئة األكابر لٌوم جٌل بودواٌة برٌان / شباب قصر الحٌران ابلة  مق092 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911353   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عطٌة مصطفى         -  شباب قصر الحٌران   
1911695   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        مجٌلدة سٌف الدٌن      -  جٌل بودواٌة برٌان   

 

  سنة19أقل من   لفئةكأس الجمهورٌة
 

  (:11/10/2019 لٌوم واسطفئة األشمس األصٌل تمنراست / مستقبل موفلون ) ابلة  مق093 القضٌة رقم

 :غرامة على نادي
 

  17/10/2019فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( مستقبل موفلون ) غرامة مالٌة نافدة ٌدفعها نادي  دج5.000  خمسة أالف-

 .   بسبب عدم تاكٌد اإلحتراز المدون على ورقة المقابلة بناء على قرار اللجنة

 

  (:11/10/2019 لٌوم واسطفئة األشباب الحدب / نادي بوغفالة ) ابلة  مق094 القضٌة رقم

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1940755  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن بن سدٌرة صالح الدٌن  -  نادي بوغفالة   

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

1940795  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن د  . مسعً بلقاسم محً -  نادي بوغفالة   

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

بن كرٌمة أكرم          -  شباب الحدب 1940781 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن  

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

  (:11/10/2019 لٌوم واسطفئة األنادي المقارٌن / شباب تبسبست ) ابلة  مق095 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1940734  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       خلفاوي أحمد            -  شباب تبسبست   

1940206  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بورقعة محمد            -  نادي المقارٌن   
 

 

 



 

  (:11/10/2019 لٌوم واسطفئة األترجً تقدٌدٌن / أمل سٌدي مهدي ) ابلة  مق096 القضٌة رقم

: اإلنذارات

1941022   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        العٌفاوي محمد علً    -  أمل سٌدي مهدي   
1941094   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        سالم بن موفقً         -  أمل سٌدي مهدي   

1940289   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        حجاٌجً ضٌاء صالح -  ترجً تقدٌدٌن   

1940740   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        قادري شمس الدٌن     -  ترجً تقدٌدٌن   
 

  (:11/10/2019 لٌوم واسطفئة األنجم تقرت / قوافل المنقر ) ابلة  مق097 القضٌة رقم

: اإلنذارات

1940067  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       دوح عمار               -  قوافل المنقر   
1940066  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       منقع عبد المجٌد         -  قوافل المنقر   

1940064  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بن الصدٌق عبد الفتاح  -  قوافل المنقر   
1940125   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        لكحل بدر الدٌن         -  نجم تقرت   

1940122  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بن دومة محمد رمزي  -  نجم تقرت   
 

:المقابالت التً لم تسجل بها أٌة مخالفات  

.(كأس الجمهورٌة  ) 17/09/2019شباب سٌدي عمران بتارٌخ / مستقبل بلدة عمر -   

.(كأس الجمهورٌة  ) 08/10/2019شباب تحت القصر بتارٌخ / القبة تماسٌن -   

.(كأس الجمهورٌة  ) 15/10/2019إتحاد حاسً الرمل بتارٌخ / إتحاد أفلو -   

.(كأس الجمهورٌة  ) 15/10/2019هالل غرداٌة بتارٌخ / إتحاد أنقوسة -   

.(كأس الجمهورٌة  ) 15/10/2019وفاق هقار تمنراست بتارٌخ / مستقبل الحمادٌن -   

.(كأس الجمهورٌة  ) 15/10/2019إتحاد النزلة تقرت بتارٌخ / أمل سرٌع متلٌلً -   

.(كأس الجمهورٌة  ) 15/10/2019وفاق ورقلة بتارٌخ / أولمبٌك المقرن   

.05/10/2019مولودٌة سٌدي سلٌمان بتارٌخ / نادي بوغفالة -   

.05/10/2019نصر حاسً الدالعة بتارٌخ / إتحاد العسافٌة -   

.(تأكد  ) 08/10/2019جوهرة قصر الحٌران بتارٌخ / نصر حاسً الدالعة -   

 .10/10/2019شباب عٌن قدٌمة تارٌخ / نادي سٌدي خوٌلد       - 

 .12/10/2019ترجً مرماد تارٌخ / رائد المنٌعة       - 

 .12/10/2019مستقبل لماضً تارٌخ / جٌل بن نانة       - 

 .(تأكد  ) 15/10/2019وفاق برٌدة تارٌخ / جٌل بن نانة       - 

 

 

 
 

                            المسٌر اإلداري لقسم اإلنضباط
                           درٌس الهواري               

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


