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       دراسة القضاٌا        

( أ ) فئة األكابر الفوج الثانً القسم الجهوي  بطولةمقابالت    

 

  (:21/11/2019فئة األكابر لٌوم نادي بوغفالة /  شباب الحدب  ) مقابلة366القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911920  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عٌاض سعد             -  شباب الحدب    

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910652  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن     طبشً عبد السالم     -  نادي بوغفالة 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  27/11/2019ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

  (:19/12/2019 فئة األكابر لٌوم إتحاد قمار/   القبة تماسٌن) مقابلة 367القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر                شار محمد بشٌر   -  إتحاد قمار 1911560 

 

  (:07/12/2019فئة األكابر لٌوم مولودٌة سٌدي سلٌمان /  إتحاد قمار  ) مقابلة368القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911572  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        نوار إبراهٌم             -  إتحاد قمار    
1911872  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        فطٌمً عبد الرحمان    -  مولودٌة سٌدي سلٌمان    

 

  (:26/12/2019فئة األكابر لٌوم القبة تماسٌن / نادي المقارٌن ) ابلة  مق369 القضٌة رقم

:عقوبات بالطرود  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910417  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم زنو أدم                  -  نادي المقارٌن   

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

 

 



  (:26/12/2019فئة األكابر لٌوم شباب حاسً مسعود /  نادي بوغفالة  ) مقابلة370القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911088  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بونعامة محمد صابر    -  نادي بوغفالة    

1910579  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        زعباط محمد لمٌن      -  نادي بوغفالة    
1911536  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بوٌحً محمد لمٌن      -  شباب حاسً مسعود    

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910589  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن     لعمودي لحسن         -  نادي بوغفالة 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  02/01/2020ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة

1911538  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن     حداوي عبد الوهاب   -  شباب حاسً مسعود 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  02/01/2020ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة

1911623  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن      مرٌزٌق عماد الدٌن  -  شباب حاسً مسعود 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  02/01/2020ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة

 :غرامة على نادي
 

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

  كرةمن القانون المنظم لبطولة 86)  بسبب عدم تاكٌد اإلحتراز المدون على ورقة المقابلة طبقا لنص المادة 02/01/2020 

 .(  القدم هواة 
 

  (:26/12/2019 فئة األكابر لٌوم إتحاد انقوسة/   إتحاد النزلة الوادي ) مقابلة 371القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر                رزٌق محمود      -  إتحاد النزلة الوادي 1941749 
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر             بوخرٌص عبد القادر -  إتحاد أنقوسة 1940111 

 

( ب ) فئة األكابر الفوج الثانًمقابالت القسم الجهوي   
 

  (:19/12/2019 فئة األكابر لٌوم شباب القواطٌن/   نادي سٌدي خوٌلد) مقابلة 372القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     خوٌلدي عبد الرؤوف-  نادي سٌدي خوٌلد 1911839 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر           زكور فرحات إسماعٌل-  شباب القواطٌن 1910396 
 

  (:26/12/2019 فئة األكابر لٌوم نجم بوغفالة/   إتحاد الزقم) مقابلة 373القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر                أحمودة رمزي    -  إتحاد الزقم 1911361 

       صٌد محمد فارس  -  نجم بوغفالة 1910133 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
 

 

 



  (:26/12/2019 فئة األكابر لٌوم شهداء قمار/   شباب القواطٌن) مقابلة 374القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      نوبلً أحمد البخاري-  شباب القواطٌن 1910265 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

       بركات بشٌر        -  شهداء قمار 1910266 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
 

  (:26/12/2019 فئة األكابر لٌوم نادي سٌدي خوٌلد/   مولودٌة بامندٌل) مقابلة 375القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     زاٌدي نصر الدٌن    -  مولودٌة بامندٌل 1911679 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

       كٌنة إسماعٌل       -  نادي سٌدي خوٌلد 1911883 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
 

  (:26/12/2019 فئة األكابر لٌوم مولودٌة المقارٌن/   شباب قصر ورقلة) مقابلة 376القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر                دروٌش محمد      -  مولودٌة المقارٌن 1910793 
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر             بن حامد مسلم         -  مولودٌة المقارٌن 1910877 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911772  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن     عبودة محمد           -  مولودٌة المقارٌن 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  02/01/2020ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

( ج) فئة األكابر الفوج الثانًمقابالت القسم الجهوي   
 

  (:07/12/2019 فئة األكابر لٌوم جٌل بودواٌة برٌان/   رائد متلٌلً) مقابلة 377القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     خلوانً عمر         -  جٌل بودواٌة برٌان 1911722 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

 

  (:17/12/2019 فئة األكابر لٌوم ترجً مرماد/   جٌل بن نانة) مقابلة 378القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر                بوعالم خالد       -  جٌل بن نانة 1911738 

       هاللبة نور الدٌن   -  ترجً مرماد 1940623 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
 

  (:21/12/2019 فئة األكابر لٌوم جوهرة قصر الحٌران/   شباب قصر الحٌران) مقابلة 379القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   لحرش عبد اللطٌف    -  شباب قصر الحٌران 1911379 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر               نوعً إبراهٌم       -  جوهرة قصر الحٌران 1911380 
 :غرامة على نادي

 

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

  كرةمن القانون المنظم لبطولة 86)  بسبب عدم تاكٌد اإلحتراز المدون على ورقة المقابلة طبقا لنص المادة 02/01/2020 

 .(  القدم هواة 
 



  (:21/12/2019 فئة األكابر لٌوم ترجً مرماد/   مولودٌة أوالد القعدة) مقابلة 380القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
        صافً عالل       -  مولودٌة أوالد القعدة 1910188 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

     صافً بلقاسم         -  مولودٌة أوالد القعدة 1910165 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
   البرج جالل             -  ترجً مرماد 1940865 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911762  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن     بوزٌد أنس             -  ترجً مرماد 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  02/01/2020ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

  (:26/12/2019 فئة األكابر لٌوم مستقبل لماضً/   وفاق برٌدة) مقابلة 381القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     حاكمً محمد الغزالً-  وفاق برٌدة 1910058 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

 

  (:26/12/2019 فئة األكابر لٌوم وداد مدٌنة زلفانة/   إتحاد برٌان) مقابلة 382القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     قوٌدري عبد القادر   -  إتحاد برٌان 1911399 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

       بوخرٌص إبراهٌم  -  إتحاد برٌان 1911324 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

      بن شاعة محمد لمٌن-  وداد مدٌنة زلفانة 1910945 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
    زٌدوري لخضر       -  وداد مدٌنة زلفانة 1910158 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

       بن غشً توفٌق     -  وداد مدٌنة زلفانة 1910278 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910155  بطاقة حمراء بسبب البصق على أحد   القادر . موالي عمار ع-  وداد مدٌنة زلفانة   

  غرامةدج 10.000+   02/01/2010أشهر إبتداء من تارٌخ ( 06) ٌعاقب باإلقصاء النافذ لمدة -               الحكمٌن المساعدٌن 

  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 116)  طبقا لنص المادة 02/01/2020                نافذة تدفع فً أجل شهر إبتداء من 

.   (هواة     

1910946     الرئٌسًبطاقة حـمراء بسبب شتم الحكم       بن سانٌة إبراهٌم   -  وداد مدٌنة زلفانة 

          تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000غرامة قدرها + مقابالت نافدة  (04)باإلقصاء ألربعة ٌعاقب 

                                               (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة112) طبقا لنص المادة  02/01/2020 

 :     مسٌر تمت اإلشارة علٌه

  قام هذا األخٌر بالدخول إلى أرضٌة الملعب190030 رزاق الشٌخ رخصة رقم ( وداد مدٌنة زلفانة )كاتب عام نادي - 

  + (02)  دون إذن الحكم الرئٌسً ما ما ٌعد إخالال واضحا بالنظام العام و علٌه قررت اللجنة معاقبته باإلقصاء لمقابلتٌن 

.  02/01/2020تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 3.000  غرامة قدرها 

: غرمات
 

  وذلك02/01/2020 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   

 

 

 



 

 

 

  (:26/12/2019 فئة األكابر لٌوم جٌل بن نانة/   رائد متلٌلً) مقابلة 383القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
        بن حدٌد محمد     -  رائد متلٌلً 1910484 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
     تركً نجٌب          -  رائد متلٌلً 1911413 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

        ٌاسٌن          -  جٌل بن نانة 1911027 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

       صادقً نور الدٌن  -  جٌل بن نانة 1911025 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911011      أحد الحكمٌنبطاقة حـمراء بسبب شتم        بوطرفاٌة إبراهٌم  -  جٌل بن نانة 

   تدفع فً أجل شهر إبتداء من  دج10.000غرامة قدرها + مقابالت نافدة  (04)باإلقصاء ألربعة  ٌعاقب –المساعدٌن 

                          (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة112) طبقا لنص المادة   02/01/2020
 

 (أواسط  ) سنة 19 أقل من  لفئةكأس الجمهورٌة

 (الدور الرابع  )
 

  (:07/12/2019 لٌوم واسطفئة األأمل سوف /  شعار نهقار تمنراست )ابلة  مق384 القضٌة رقم

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1940681  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن هزلة نوفل                -  أمل سوف   

     من القانون المنظم لبطولة    87)  طبقا لنص المادة 02/01/2020إبتداء من تارٌخ  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

.      (               كرة القدم الفئات الصغرى   

1940025  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  حمداوي أحمد أمٌن     -  شعارنهقار تمنراست   

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 15/12/2019               شهر إبتداء من تارٌخ   

 

 (الدور الخامس  )
 

  (:26/12/2019 لٌوم واسطفئة األإتحاد الزاوٌة العابدٌة /  رائد المنٌعة )ابلة  مق385 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
حجاج زوبٌر            -  رائد المنٌعة 1940088 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

عزوزي مروان          -  رائد المنٌعة 1940078 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بابا عربً أٌمن         -  إتحاد الزاوٌة العابدٌة 1960222 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

عٌسانً عبد العلٌم      -  إتحاد الزاوٌة العابدٌة 1940244 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(أواسط  ) سنة 19 لفئة أقل من  القسم الجهويبطولة  

(ج  ) الفوج   
   

  (:27/12/2019 لٌوم واسطفئة األشباب قصر ورقلة /  إتحاد أنقوسة )ابلة  مق386 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
غطاس عبد العزٌز     -  إتحاد أنقوسة 1960206 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

حمدي محمد عبد الجواد -  شباب قصر ورقلة 1941594 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

قوجٌل محمد شرٌف    -  شباب قصر ورقلة 1941591 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
 

(ه  )الفوج   
 

  (:07/12/2019 لٌوم واسطفئة األوفاق المغٌر /  أمل سٌدي مهدي )ابلة  مق387 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1940818  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    مصدق أسامة             -  وفاق المغٌر   

   من85)  طبقا لنص  المادة 15/12/2019تدفع 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

1960937  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن صدوقً بوبكر           -  أمل سٌدي مهدي   

     من القانون المنظم لبطولة    87)  طبقا لنص المادة 15/12/2019إبتداء من تارٌخ  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

.      (               كرة القدم الفئات الصغرى   

1940818  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن مصدق أسامة             -  وفاق المغٌر   

     من القانون المنظم لبطولة    87)  طبقا لنص المادة 15/12/2019إبتداء من تارٌخ  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

.      (               كرة القدم الفئات الصغرى   
 

  (:30/12/2019 لٌوم واسطفئة األوفاق المغٌر /  شباب سٌدي بوعزٌز )ابلة  مق388 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بلحسروف معمر        -  شباب سٌدي بوعزٌز 1940985 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بلمهدي شوقً            -  شباب سٌدي بوعزٌز 1940986 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

صحراوي بالل         -  شباب سٌدي بوعزٌز 1940982 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
1941182  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    زوبٌر إٌهاب            -  وفاق المغٌر   

   من85)  طبقا لنص  المادة 02/01/2020تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

زغٌدي عز الدٌن        -  وفاق المغٌر 1940821 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
مشحاط صالح          -  وفاق المغٌر 1940832 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

 

 



 

 (أصاغر  ) سنة 17 أقل من  لفئةكأس الجمهورٌة

 (الدور الخامس  )
 

  (:23/12/2019 لٌوم صاغرفئة األ شباب حاسً مسعود / نادي المنظر الجمٌل )ابلة  مق389 القضٌة رقم

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1960050  بطاقة حمراء بسبب البصق على العب   توبً عبد الرحمان      -  نادي المنظر الجمٌل   

02/01/2020 غرامة نافذة تدفع فً أجل شهر إبتداء من دج 3.000+   مقابالت(03) ٌعاقب باإلقصاء النافذ لـ -               منافس   

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 96)                 طبقا لنص المادة   

1960750  بطاقة حمراء بسبب البصق على العب بوزٌان أٌوب            -  شباب حاسً مسعود   

02/01/2020 غرامة نافذة تدفع فً أجل شهر إبتداء من دج 3.000+   مقابالت(03) ٌعاقب باإلقصاء النافذ لـ -               منافس   

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 96)                 طبقا لنص المادة   

 

(أصاغر  ) سنة 17 لفئة أقل من  القسم الجهويبطولة  

 (ه  )الفوج 
 

  (:30/12/2019لٌوم صاغر فئة األشباب جامعة /  وفاق المغٌر )ابلة  مق390 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
وقادي أسامة            -  وفاق المغٌر 1960904 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
سلٌمانً ٌزٌد             -  شباب جامعة 1960260 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

 (أشبال  ) سنة 15 أقل من  لفئةكأس الجمهورٌة
 

 (الدور الرابع  )
 

  (:23/12/2019لٌوم شبال فئة األ تقرت 40مدرسة /  شباب تبسبست )ابلة  مق391 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مجوجة عبد الواحد     -  شباب تبسبست 1980509 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بهدنة محمد العربً      -  شباب تبسبست 1980503 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
 

 (الدور الخامس  )
 

  (:23/12/2019لٌوم شبال فئة األشباب حاسً مسعود /  أكادٌمٌة األغواط )ابلة  مق392 القضٌة رقم

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1980056  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن معزوزي عبد القادر     -  أكادٌمٌة األغواط   

     من القانون المنظم لبطولة    87)  طبقا لنص المادة 26/12/2019إبتداء من تارٌخ  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

.      (               كرة القدم الفئات الصغرى   

 

 



 

  (:27/12/2019لٌوم شبال فئة األاإلتحاد السوفً /  أكادٌمٌة األغواط )ابلة  مق393 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
قصٌر محمد موسى     -  اإلتحاد السوفً 1980248 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

الحاج أحمد كوساي      -  اإلتحاد السوفً 1980256 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
  :عقوبات بالطرود

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1980125  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن جكٌدل محمد رضوان    -  أكادٌمٌة األغواط   

     من القانون المنظم لبطولة    87)  طبقا لنص المادة 02/01/2020إبتداء من تارٌخ  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

.      (               كرة القدم الفئات الصغرى   
 

(أشبال  ) سنة 15 لفئة أقل من  القسم الجهويبطولة  

( ه  )الفوج 
 

  (:30/12/2019لٌوم شبال فئة األشباب جامعة /  وفاق المغٌر )ابلة  مق394 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
سوالمً أسامة           -  وفاق المغٌر 1980565 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  

:المقابالت التً لم تسجل بها أٌة مخالفات  

.23/12/2019مولودٌة سٌدي سلٌمان بتارٌخ / شباب الحدب -   

.26/12/2019نصر حاسً الدالعة بتارٌخ / ترجً مرماد -   

.26/12/2019أمل سوف بتارٌخ / مولودٌة حاسً مسعود -   

.26/12/2019ترجً تقدٌدٌن بتارٌخ / بترول حاسً مسعود -   

.26/12/2019مولودٌة أوالد القعدة بتارٌخ / جوهرة قصر الحٌران -   

.26/12/2019شباب تبسبست بتارٌخ / إتحاد قمار -   

.26/12/2019شبٌبة زلفانة بتارٌخ / شباب سٌدي عمران -   

 

 
 

                            المسٌر اإلداري لقسم اإلنضباط
                           درٌس الهواري               

 
 

 

 

 
 


