
  الرابطة الجهوية لكرة القدم ورقلة 

 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم
L.R.F.O      

 الموسم الرياضي 2020/2019

     41/11/2019:المنعقدة بتاريخ جلسةال                                          80المحضر رقم:
  

 

         دراسة القضايا 

 مقابالت القسم الجهوي األول لفئة األكابر

  الفوج ) أ (
 

 القضية رقم 201 مقابلة ) أمل ورقلة / إتحاد النخلة فئة األكابر ليوم 2019/11/07 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1911825   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        زهواني حمزة           - أمل ورقلة   

1911605   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        معروف أنيس           - أمل ورقلة   

1911813  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        لخضاري محمد         - أمل ورقلة   

1911232  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       كرامة عبد الباري       - إتحاد النخلة   

1911230   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        جار هللا رشيد            - إتحاد النخلة   

1910683   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        خدير محمد              - إتحاد النخلة   
 

 القضية رقم 202 مقابلة ) أولمبي الوادي/ إتحاد حاسي الدالعة فئة األكابر ليوم 2019/11/07 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910608  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       حاسي الدالعة إتحاد  مرزوق محمود          -   

1910343  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       شارف محمد             - إتحاد حاسي الدالعة   

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910932  بطاقة حمراء بسبب إهانة الحكم الرئيسي   قرينات عيسى           - إتحاد حاسي الدالعة   

14/11/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  10.000مقابالت إقصاء نافدة + غرامة نافدة قدرها  04يعاقب بـ                  

.(القدم هواة قانون المنظم لبطولة كرة القدم المن  112) طبقا لنص المادة                  

 القضية رقم 203 مقابلة ) نجوم إليزي / وفاق المغير فئة األكابر ليوم 2019/11/09 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1911096   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي              عبد الحكيم يرينةبد - نجوم إليزي 

1911095  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       لوالة إسالم               - وفاق المغير   

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
مونة ياسين               - وفاق المغير  1910502  بطاقة حمراء بسبب محاولة اإلعتداء على   

    من تاريخ       تدفع في أجل شهر إبتداء دج  5.000إقصاء نافدة + غرامة نافدة قدرها  مقابالت 08 يعاقب بـ -الحكم الرئيسي 

  .(القدم هواة قانون المنظم لبطولة كرة القدم المن  120) طبقا لنص المادة  14/11/2019



 مقابالت القسم الجهوي األول لفئة األكابر

  الفوج ) ب (
 

 القضية رقم 204 مقابلة ) شباب بلدية إليزي / شباب جامعة فئة األكابر ليوم 2019/10/28 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1911517   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بهلول شراح الدين       - شباب بلدية إليزي   

 

 القضية رقم 205 مقابلة ) رائد حاسي القارة / نجم باب الوادي فئة األكابر ليوم 2019/11/09 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910046   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        سعيدات إبراهيم          - رائد حاسي القارة   

1910693   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        حساني حكيم             - نجم باب الوادي   
 

 القضية رقم 206 مقابلة ) رائد سيدي ساعد / إتحاد عين البيضاء فئة األكابر ليوم 2019/11/09 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910120   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        قرع إبراهيم              - رائد سيدي ساعد   

1910114   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        ربحي لخضر            - رائد سيدي ساعد   

1911838   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بورحلة بالل             - إتحاد عين البيضاء   
 

 القضية رقم 207 مقابلة ) مستقبل الحمادين / شباب جامعة فئة األكابر ليوم 2019/11/09 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1911257  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       نيد حمزة                 - مستقبل الحمادين   

1910144   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        عبد العظيم     دركوش - شباب جامعة   

1910314  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       جغبالة عبد اللطيف      - شباب جامعة   
 

 القضية رقم 208 مقابلة ) وفاق هقار تمنراست / إتحاد الحمادين فئة األكابر ليوم 2019/11/09 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1911587  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       إسحاق أسامة            - وفاق هقار تمنراست   

 

 القضية رقم 209 مقابلة ) مستقبل بلدة عمر / شمس األصيل تمنراست فئة األكابر ليوم 2019/11/09 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910536  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير                 ضب عادل      - مستقبل بلدة عمر 

1911159  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       رزوق عبد الفتاح        - شمس األصيل تمنراست   
 

 

 

 

 



 القسم الجهوي الثاني لفئة األكابر            

 الفوج ) أ (
 

 القضية رقم 210 مقابلة ) شباب الحدب / نادي المقارين فئة األكابر ليوم 2019/11/02 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بودوح فاتح              - شاب الحدب 1911787 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

14/11/2019 تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج 2.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 101) طبقا لنص المادة   
 

 القضية رقم 211 مقابلة ) بترول حاسي مسعود / شباب الحدب فئة األكابر ليوم 2019/11/09 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910711   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بوغفالة الساسي          - بترول حاسي مسعود   

1910930   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        عزي سيف الدين        - بترول حاسي مسعود   

1911784  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       نصيري المهدي         - شباب الحدب   

زواري فرحات هارون - شباب الحدب 1911809 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

14/11/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 2.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 101) طبقا لنص المادة   
 

 القضية رقم 212 مقابلة ) شباب تبسبست / إتحاد أنقوسة فئة األكابر ليوم 2019/11/09 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910602   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي              مهني عبد الوهاب  - شباب تبسبست 

1910603   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بلقاسم إلياس             - شباب تبسبست   

1911132   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        عياط الشيخ              - إتحاد أنقوسة   
 

 القضية رقم 213 مقابلة ) نادي المقارين / إتحاد النزلة الوادي فئة األكابر ليوم 2019/11/09 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910417   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        زنو أدم                  - نادي المقارين   

1910437   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        حالسة إسحاق           - نادي المقارين   

1910433  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       زوزو عبد الخالق       - نادي المقارين   

1910032   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        كساب يونس             - إتحاد النزلة الوادي   
 

 القضية رقم 214 مقابلة ) القبة تماسين / مولودية سيدي سليمان فئة األكابر ليوم 2019/11/09 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910624  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       قادري عمار             - القبة تماسين   

1911427  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بلخامسة سامح           - مولودية سيدي سليمان   
 

 

 

 



 القضية رقم 215 مقابلة ) إتحاد قمار / نادي بوغفالة فئة األكابر ليوم 2019/11/09 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1911728  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير            رغيوة مختار       - إتحاد قمار 
1910534  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       طبشي طارق            - نادي بوغفالة   

 

 القضية رقم 216 مقابلة ) شبيبة زلفانة / شباب حاسي مسعود فئة األكابر ليوم 2019/11/09 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910699  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       قصري عالء الدين      - شبيبة زلفانة   

حاسي مسعودشباب  1911504 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    عياض معاد              -   

14/11/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 2.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 101) طبقا لنص المادة   

حاسي مسعودشباب  1911628 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    ميهوبي محمد ع. الغاني -   

14/11/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 2.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 101) طبقا لنص المادة   

1911623  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       حاسي مسعودشباب   مريزيق عماد الدين     -   

1911533  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       حاسي مسعودشباب   ملوح مسعود             -   

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1911540  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  حاسي مسعودشباب   قريشي المكي            -   

تدفع  دج 3.000نافدة + غرامة مالية قدرها  تمقابال (03)ثالثة اإلقصاء ليعاقب ب -منافس دون إحداث ضرر جسدي                  

.هواة (لبطولة كرة القدم  من القانون المنظم 113) طبقا لنص المادة  14/11/2019أجل شهر إبتداء من تاريخ  في                 

 غرامات:
 

وذلك 14/11/2019في أجل شهر إبتداء من تاريخ  (شباب حاسي مسعود  )غرامة يدفعها نادي دج  3.000 أالفثالثة  -  

.(  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 130) ( و هذا تطبيقا لنص المادة  إنذارات 05التسيير للفريق ) بسبب سوء    
 

 الفوج ) ب (
 

 القضية رقم 217 مقابلة ) نادي المنظر الجميل / شباب القواطين فئة األكابر ليوم 2019/10/31 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910191   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي                    ضمايدة وائل  - نادي المنظر الجميل 

1910543  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بكاكرة محمد             - شباب القواطين   

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910394  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسيم دوش سعيد               - شباب القواطين   

.من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة ( 109)  طبقا لنص المادة ( نافدة02لتين )اإلقصاء لمقابيعاقب ب                  
 

 القضية رقم 218 مقابلة ) إتحاد الزقم / شباب قصر ورقلة فئة األكابر ليوم 2019/11/02 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1911751  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير                عبد القادرباسي  - إتحاد الزقم 

1911125   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        لعويني مهدي            - إتحاد الزقم   



 

 القضية رقم 219 مقابلة ) شهداء قمار / أتليتيك حاسي مسعود فئة األكابر ليوم 2019/11/09 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1911519   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        .الدينبوعافية محمد ض - أتليتيك حاسي مسعود   

ليل         خبن عمارة  - أتليتيك حاسي مسعود 1911447 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

14/11/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 2.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 101) طبقا لنص المادة   

  بن زغمان عبد العالي  - أتليتيك حاسي مسعود 1911336 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   

14/11/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 2.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 101) طبقا لنص المادة   

         بليل لخضر       - أتليتيك حاسي مسعود 1911451 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   

14/11/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 2.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 101) طبقا لنص المادة   

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1911339  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين               روابح محمد  - أتليتيك حاسي مسعود 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  14/11/2019يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تاريخ   

(.                                                         كرة القدم هواة                 

 غرامات:
 

وذلك 14/11/2019في أجل شهر إبتداء من تاريخ  (أتليتيك حاسي مسعود  )غرامة يدفعها نادي دج  3.000 أالفثالثة  -  

.(  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 130) ( و هذا تطبيقا لنص المادة  إنذارات 05التسيير للفريق ) بسبب سوء    
 :العبين أشير عليهم بعد نهاية المقابلة

مقابالت  (08)باإلقصاء لـ  ( أتليتيك حاسي مسعود) من فريق  1911447رخصة رقم  بن عمارة خليلمعاقبة الالعب  -  

بسبب محاولة اإلعتداء على الحكم الرئيسي بعد نهاية المقابلة + غرامة نافدة 14/11/2019عقوبة نافدة إبتداء من تاريخ     

من القانون المنظم  120) طبقا ألحكام المادة  14/11/2019دفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ تدج  5.000قدرها      

.(  لبطولة كرة القدم هواة     

مقابالت  (08)باإلقصاء لـ  ( أتليتيك حاسي مسعود) من فريق  1911451رخصة رقم  بليل لخضرمعاقبة الالعب  -  

بسبب محاولة اإلعتداء على الحكم الرئيسي بعد نهاية المقابلة + غرامة نافدة 14/11/2019عقوبة نافدة إبتداء من تاريخ     

من القانون المنظم 120) طبقا ألحكام المادة  14/11/2019من تاريخ  تدفع في أجل شهر إبتداءدج  5.000قدرها      

 .(  لبطولة كرة القدم هواة     
 تنبيه:

من فريق 1911451و بليل لخضر رخصة رقم  1911447بالنسبة لالعبين بن عمارة خليل رخصة رقم  -  

08مقابلة +  01 تجمع مع عقوبة محاولة اإلعتداء أيفإن عقوبة اإلحتجاج على قرار  ( أتليتيك حاسي مسعود)     

.14/11/2019إبتداء من تاريخ مقابالت نافدة بالنسبة لكل العب  09المجموع  مقابالت ما يساوي في      

المتحصل فإن البطاقة الصفراء  ( أتليتيك حاسي مسعود) من فريق  1911339 بالنسبة لالعب روابح محمد رخصة رقم -  

في اللقاءات الالحقة يتحصل عليها مع البطاقات التي قد جمعاإلحتجاج ت بسببعليها      

 

 

 

 
 



 القضية رقم 220 مقابلة ) شباب قصر ورقلة / شباب عين قديمة فئة األكابر ليوم 2019/11/09 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910904   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بلكحلة محمد ناصر     - شباب قصر ورقلة   
1911001   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        معمري عمار           - شباب عين قديمة   

 

 القضية رقم 221 مقابلة ) مولودية حاسي مسعود / إتحاد الزقم فئة األكابر ليوم 2019/11/09 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1911030  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       ودمولودية حاسي مسع  بن عمر ضياء الدين     -   

ودمولودية حاسي مسع 1911756 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    عيشاوي سلمان          -   

14/11/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 2.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 101) طبقا لنص المادة   

1911121  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       غيوط جمال              - إتحاد الزقم   
 

 القضية رقم 222 مقابلة ) مولودية بامنديل / نادي المنظر الجميل فئة األكابر ليوم 2019/11/09 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910982   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        تجاني يعقوب            - مولودية بامنديل   

1910985  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بن عاشورة محمد       - مولودية بامنديل   

1910202   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        حيدوسي بوبكر          - نادي المنظر الجميل   
 

 الفوج ) ج (
 

 القضية رقم 223 مقابلة ) مستقبل لماضي / شباب قصر الحيران فئة األكابر ليوم 2019/10/19 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910846   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        فهدي محمد الصادق     - مستقبل لماضي   

زاكي عيسى             - مستقبل لماضي 1911594 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

24/10/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 2.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 101) طبقا لنص المادة   

1911351   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        شين عادل                - شباب قصر الحيران   

1911371  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       قديم عبد القادر           - شباب قصر الحيران   
 

 القضية رقم 224 مقابلة ) جوهرة قصر الحيران / رائد متليلي فئة األكابر ليوم 2019/11/09 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1911382   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        جنيدي محمد             - جوهرة قصر الحيران   

1910567   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بن النوي أحمد           - رائد متليلي   

1910570   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        والد النوي فارس        - رائد متليلي   
 

 

 

 

 

 

 



 القضية رقم 225 مقابلة إتحاد بريان / جيل بودواية بريان فئة األكابر ليوم 2019/11/09 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1911401  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير             بن حرز هللا شويرب - إتحاد بريان 
1911718   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي                كعبوش مصطفى - جيل بودواية بريان 

 

 القضية رقم 226 مقابلة ) مستقبل لماضي / إتحاد بريان فئة األكابر ليوم 2019/11/12 (:

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910926  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين       معاش مولود          - مستقبل لماضي 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  14/11/2019يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تاريخ   

(.                                                         كرة القدم هواة                 

1911401  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين       بن حرز هللا شويرب - إتحاد بريان 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  14/11/2019يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تاريخ   

(.                                                         كرة القدم هواة                 
 

 (: 09/11/9201فئة األكابر ليوم / شباب قصر الحيران  مولودية أوالد القعدة ) ابلةمق 227 القضية رقم

(. بعد دراسة الوثائق المرفقة بالملف ) ورقة المقابلة ، تقرير حكم المبارة -  

.) مولودية أوالد القعدة (تقرير نادي  -  

.)شباب قصر الحيران (تقرير نادي  -  

نادي المحلي بين العبي الفريقين الذي وقع بسبب الشجار الجماعي  90حيث أن المقابلة توقفت في الدقيقة الـ  -  

.) شباب قصر الحيران (الضيف  و العبي الفريق ) مولودية أوالد القعدة (   

.التي ذكرتاألحداث بسبب أن الحكم قرر عدم مواصلة اللقاء  حيث -   
 

 نطبق نص المادة 119 الفقرة 03 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة القسم الجهوي األول و الثاني

 قررت اللجنة 
 

بنتيجة قصر الحيران ( ) شبابو نظيره نادي  ( مولودية أوالد القعدة )نادي لكال الفريقين  خسارة المقابلة بالنسبة -  

  (00/00).  

03باإلقصاء النافذ لـ  ) مولودية أوالد القعدة (قائد فريق نادي  1910522معاقبة الالعب قويص عيسى رخصة رقم  -  

تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج 20.000+ غرامة نافذة بقيمة  17/11/2019مقابالت إبتداء من تاريخ       

   17/11/2019.  

         03باإلقصاء النافذ لـ  ) شباب قصر الحيران (قائد فريق نادي  1911376ة جمال الدين رخصة رقم يمعاقبة الالعب قسم -

تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج 20.000+ غرامة نافذة بقيمة  17/11/2019مقابالت إبتداء من تاريخ   

   17/11/2019.  

17/11/2019في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ( مولودية أوالد القعدة) غرامة يدفعها نادي دج  5.000 خمسة أالف -  

.(  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 131) طبقا لنص المادة نظيم الت بسبب سوء ذلك و    

 

 

   
 

 

 

 



 ) أواسط ( سنة 19أقل من  لفئة كأس الجمهورية

 ) الدور الثاني (
 

 القضية رقم 228 مقابلة ) جيل بن نانة / إتحاد األغواط فئة األواسط ليوم 2019/10/19 (:

اإلطالع على ورقة المقابلة. بعد -  

حيث صرح الحكم الرئيسي بأن المقابلة لم تلعب بسبب عدم إكتمال النصاب المحدد قانونا بالنسبة لتعداد العبي نادي  -  

( الفئات الصغرىمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم  49 )و في هذا الصدد نطبق نص المادة  ) جيل بن نانة (    

   .( إتحاد األغواط) لصالح نادي (  03/00) بنتيجة (  جيل بن نانة) خسارة المقابلة بالنسبة لنادي  -

 .24/10/2019إبتداء من تاريخ في أجل شهر  ( جيل بن نانة) يدفعها نادي  غرامة نافدةدج  5.000خمسة أالف  -

 

 ) الدور الثالث (
 

 القضية رقم 229 مقابلة ) وفاق هقار تمنراست / شعار نهقار تمنراست فئة األواسط ليوم 2019/10/30 (:

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
اإلعتداء على العب بطاقة حمراء بسبب    1940860            يحياوي سفيان - وفاق هقار تمنراست 

تدفع في أجل دج  7.000 قدرهانافدة + غرامة مالية  (02)لمقابلتين اإلقصاء يعاقب ب -خصم دون إحداث ضرر جسدي   

لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى (  القانون المنظم من 95) طبقا لنص المادة  31/10/2019شهر إبتداء من تاريخ                  

1940021  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  نرضور محمد ع.الطيف  - شعار نهقار تمنراست   

تدفع في أجل دج  7.000 قدرهانافدة + غرامة مالية  (02)لمقابلتين اإلقصاء يعاقب ب -خصم دون إحداث ضرر جسدي   

لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى (  القانون المنظم من 95) طبقا لنص المادة  31/10/2019شهر إبتداء من تاريخ                  

 غرامة على نادي:
 

 ( في أجل شهر إبتداء من تاريخ شعار نهقار تمنراستغرامة مالية نافدة يدفعها نادي )  دج 5.000 خمسة أالف -

 بسبب عدم تاكيد اإلحتراز المدون على ورقة المقابلة بناء على قرار اللجنة.  31/10/2019  

 

 بطولة القسم الجهوي لفئة أقل من 19 سنة ) أواسط (

  الفوج ) د (
 

 القضية رقم 230 مقابلة ) وفاق ورقلة / مولودية بامنديل فئة األواسط ليوم 2019/11/01 (:

اإلطالع على ورقة المقابلة. بعد -  

حيث صرح الحكم الرئيسي بأن المقابلة لم تلعب بسبب عدم إكتمال النصاب المحدد قانونا بالنسبة لتعداد العبي نادي  -  

( الفئات الصغرىمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم  49 )و في هذا الصدد نطبق نص المادة  ) مولودية بامنديل (    

   .( وفاق ورقلة) لصالح نادي (  03/00) بنتيجة (  مولودية بامنديل) خسارة المقابلة بالنسبة لنادي  -

 .07/11/2019في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ( مولودية بامنديل) يدفعها نادي  غرامة نافدةدج  5.000خمسة أالف  -
 

 

 

 

 



 الفوج ) ه (
 

 القضية رقم 231 مقابلة ) شباب سيدي بوعزيز / شباب تبسبست فئة األواسط ليوم 2019/11/08 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1941018   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بوكلبة تامر              - شباب سيدي بوعزيز   

1940729   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بلمهدي عبد المطلب      - شباب تبسبست   
 

 القضية رقم 232 مقابلة ) أمل سيدي مهدي/ وفاق مقر فئة األواسط ليوم 2019/11/08 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1941022  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       العيفاوي محمد علي     - أمل سيدي مهدي   

1940380  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بن داللي عماد الدين      - وفاق مقر   

 عقوبات بالطرود: 
 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1941021  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين مهدي أمل سيدي  عبيد عقبة                  -   

        من القانون المنظم لبطولة 87)  طبقا لنص المادة 14/11/2019 إبتداء من تاريخ نافدة اإلقصاء لمقابلة واحدةيعاقب ب

.      (الفئات الصغرى كرة القدم                  
 

 المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات:

.09/11/2019نجم بوغفالة بتاريخ /  المقارينمولودية  -  

.09/11/2019شباب القواطين / أمل سوف بتاريخ  -  

.09/11/2019نادي سيدي خويلد / مولودية سعيد عتبة بتاريخ  -  

.09/11/2019وداد مدينة زلفانة / مستقبل لماضي بتاريخ  -  

.09/11/2019رائد المنيعة / إتحاد العسافية بتاريخ  -  

.09/11/2019عين ماضي / وفاق مقر بتاريخ وفاق  -  

.12/11/2019إتحاد أنقوسة / شبيبة زلفانة بتاريخ  -  

 
 

 المسير اإلداري لقسم اإلنضباط                           
                          دريس الهواري                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


