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L.R.F.O      
 
 

  2019/2020الموسم الرٌاضً 

16:المحضر رقم  

     15/01/2020:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
 
   

       دراسة القضايا        

( أ )مقابالت القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   

 

  (:11/01/2020أمل ورقلة فئة اكابر ليوم /  أولمبي الوادي ) مقابلة 417القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1940530          لٌتٌم نذٌر         -  أولمبً الوادي 

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1941140        الهلً صالح الدٌن -  أمل ورقلة 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1941462  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن        فاطمً أحمد األمٌن-  أمل ورقلة 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  15/01/2020ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

  (:11/01/2020 فئة األكابر ليوم أمل سيدي مهدي/  نجوم إليزي)  مقابلة 418القضية رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة و تقرٌر الحكم -   

.(أمل سٌدي مهدي  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي  -   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        العٌفاوي أٌمن             -  أمل سٌدي مهدي 1941026   

:أحداث أشير عليها  

  باإلقتحام المتكرر لساحة الملعب وذلك أثناء سٌر اللقاء و(نجوم إليزي  )قٌام أشخاص ٌنتمون إلى جمهور النادي المحلً - 

   هو األمر الذي كان ٌؤدي إلى اإلخالل بالنظام العام من خالل التوقف المؤقت للمباراة فً كل مرة كما كان هؤالء األشخاص

.01 الفقرة 47   ٌمارسون الضغط على الحكم الرئٌسً و على هذا األساس قررت اللجنة تطبٌق نص المادة   

.15/01/2020بمقابلة واحدة بدون جمهور إبتداء من تارٌخ   ( نجوم إليزي) معاقبة نادي-   

 .15/01/2020 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ غرامة نافذة  دج10.000 عشرة أالف- 

  بسبب سوء 15/01/2020  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ(نجوم إليزي  )غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج 5.000خمسة أالف - 

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

 

 

 



  (:11/01/2020 فئة األكابر ليوم إتحاد النخلة/  مولودية البيضاء )  مقابلة419القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    حاجً ولٌد             -  مولودٌة البٌضاء 1910644 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

      كانش محمد          -  إتحاد النخلة 1910769 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
      بن عبد هللا سعٌد     -  إتحاد النخلة 1910687 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

 

 القسم الجهوي األول فئة األكابر

( ب )الفوج   
 

  (:11/01/2020 فئة األكابر ليوم شمس األصيل تمنراست/  رائد سيدي ساعد  ) مقابلة420القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    طاهري سٌف اإلسالم -  رائد سٌدي ساعد 1910110 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

      قرع إبراهٌم         -  رائد سٌدي ساعد 1910120 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

      بن معطا هللا خالد    -  شمس األصٌل تمنراست 1911246 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
1911164  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً               علٌلً إبراهٌم      -  شمس األصٌل تمنراست 

         بقادٌر علً       -  شمس األصٌل تمنراست 1911245 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910118  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن      جابري الحاج         -  رائد سٌدي ساعد 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  15/01/2020ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

  (:11/01/2020 فئة األكابر ليوم إتحاد عين البيضاء/  وفاق هقار تمنراست)  مقابلة 421القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر           بن منصور عبد الباسط-  إتحاد عٌن البٌضاء 1912421 

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1941146         زقالوي رامً     -  إتحاد عٌن البٌضاء 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1912403  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن      كرزازي لمٌن        -  وفاق هقار تمنراست 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  15/01/2020ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

  (:11/01/2020 فئة األكابر ليوم أولمبي بوعامر/  رائد حاسي القارة)  مقابلة 422القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر              هامل بلخٌر          -  رائد حاسً القارة 1910008 
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1910023         بلعمى عبد السالم -  رائد حاسً القارة 

      حلٌمً ٌونس         -  أولمبً بوعامر 1911170 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1910253         بوطبة بالل        -  أولمبً بوعامر 
 

 

 

 

 

 

 



  (:11/01/2020 فئة األكابر ليوم إتحاد الحمادين/  نجم باب الوادي)  مقابلة 423م القضية رق

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة و تقرٌر الحكم-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر محافظ اللقاء-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر              كنٌوة ٌحً           -  نجم باب الوادي 1911146 

         ذهب محمد جوهر-  نجم باب الوادي 1910925 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

             حسانً حكٌم  -  نجم باب الوادي 1910693 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
1910553  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً                عناد عبد الرحمان-  نجم باب الوادي 

الحمادٌنإتحاد  1910065 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر             موساوي محمد العٌد-  

:      أحداث أشير عليها

شتم جمهور الفرٌق الضٌف ما أدى إلى ب ( نجم باب الوادي )نادي من  1910591الالعب دودي حدٌفة رخصة رقم قٌام - 

غرامة +  مقابالت إقصاء نافذة (04)هذا الالعب بأربعة  ٌعاقب  إثارة هذا األخٌر وقد حدث ذلك بعد نهاٌة المباراة و بالتالً

  من القانون المنظم 118 ) طبقا لنص المادة 15/01/2020تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج  10.000ه  قدر نافذة بما

   (.كرة القدم هواة لبطولة 

شتم جمهور الفرٌق الضٌف ما أدى إلى ب ( نجم باب الوادي )نادي من  1910551الالعب بوسعدٌة جعفر رخصة رقم قٌام - 

غرامة +  مقابالت إقصاء نافذة (04)هذا الالعب بأربعة  ٌعاقب  إثارة هذا األخٌر وقد حدث ذلك بعد نهاٌة المباراة و بالتالً

  من القانون المنظم 118 ) طبقا لنص المادة 15/01/2020تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج  10.000ه  قدر نافذة بما

   (.كرة القدم هواة لبطولة 

 (نجم باب الوادي ) بإستفزار العبً دكة اإلحتٌاط التابعٌن لنادي  ( إتحاد الحمادين )نادي المسٌر كوشً بشٌر من قٌام - 

قب هذا المسٌر بأربعة   ٌعاما أدى إلى إثارتهم و إثارة جمهورهم و قد حدث ذلك أٌضا بعد نهاٌة المباراة و بالتالً بشتمهم  

 طبقا 15/01/2020تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج  10.000ه  قدرغرامة نافذة بما+  مقابالت إقصاء نافذة (04)  

  (. لبطولة كرة القدم هواة  من القانون المنظم118)   لنص المادة 

 بسبب 15/01/2020  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ(نجم باب الوادي  )غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج 5.000خمسة أالف - 

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

:غرامات  
 

  وذلك15/01/2020 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( نجم باب الوادي )غرامة ٌدفعها نادي  دج 3.000 أالفثالثة  -

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

  بسبب15/01/2020  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ(إتحاد الحمادين  )غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج 5.000خمسة أالف - 

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

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر

( أ ) الفوج   
 

  (:09/01/2020 فئة األكابر ليوم القبة تماسين/  شباب الحدب  ) مقابلة424القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   عامري أٌمن           -  القبة تماسٌن 1910829 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (:11/01/2020 فئة األكابر ليوم أنقوسةإتحاد /  نادي بوغفالة)  مقابلة 425القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر              زعباط محمد األمٌن -  نادي بوغفالة 1910579 

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1910368         خاخة سعٌد        -  إتحاد أنقوسة 
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911270  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب        بن تواتً ولٌد      -  نادي بوغفالة 

  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 15/01/2020               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

1912414  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب     ٌوسفً عبد النور     -  إتحاد أنقوسة 

  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 15/01/2020               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   
 

  (:11/01/2020 فئة األكابر ليوم شبيبة زلفانة/  إتحاد قمار)  مقابلة 426القضية رقم 

:اإلنذارات  

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

1911730  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً                شارف ٌوسف     -  إتحاد قمار 
كشٌدة سفٌان              -  إتحاد قمار 1911706 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1911554         ستو صالح         -  إتحاد قمار 
1910515  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار        بجاج الطٌب           -  شبٌبة زلفانة 

15/01/2020تدفع 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 

   مجلد مراد              -  شبٌبة زلفانة 1910283 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

    رزمة بوعمامة        -  شبٌبة زلفانة 1910287 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
1910573  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر               عبد العالً بشٌر  -  شبٌبة زلفانة 

 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر

( ب ) الفوج   
 

  (:11/01/2020 فئة األكابر ليوم مولودية المقارين/  إتحاد الزقم)  مقابلة 427القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        عبٌدي محمد             -  إتحاد الزقم 1911306   

   بالهادي محمد الهادي  -  إتحاد الزقم 1911129 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

    ٌعقوب شاكر          -  مولودٌة المقارٌن 1911470 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
    بن جلول أحمد        -  مولودٌة المقارٌن 1911061 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (:11/01/2020 فئة األكابر ليوم شباب القواطين/  مولودية حاسي مسعود)  مقابلة 428القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   عسٌلة بالل             -  مولودٌة حاسً مسعود 1941600 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

    شٌبانً بوبكر          -  مولودٌة حاسً مسعود 1912463 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
1911754  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار        قسوم طه عبد الباري  -  مولودٌة حاسً مسعود 

15/01/2020تدفع 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 

   سواٌح محمد            -  شباب القواطٌن 1910400 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

    كساب زكرٌاء         -  شباب القواطٌن 1910398 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
1910470  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار               بن حوة فارس  -  شباب القواطٌن 

15/01/2020تدفع 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 
 

  (:11/01/2020 فئة األكابر ليوم شهداء قمار/  مولودية بامنديل)  مقابلة 429القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        دراجً عقبة              -  مولودٌة بامندٌل 1911040   

    زاٌدي نصر الدٌن     -  مولودٌة بامندٌل 1911679 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
    نصبة محمد            -  شهداء قمار 1910238 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

   كبسة أسامة             -  شهداء قمار 1910240 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
:عقوبات بالطرود  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910911  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم          دٌدة عبد المؤمن-  مولودٌة بامندٌل 

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

  (:11/01/2020 فئة األكابر ليوم نادي سيدي خويلد/  شباب قصر ورقلة)  مقابلة 430القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عباز بلخٌر               -  شباب قصر ورقلة 1910889 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

   خوٌلدي حمزة          -  نادي سٌدي خوٌلد 1911840 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
 

  (:11/01/2020 فئة األكابر ليوم نجم بوغفالة/  شباب عين قديمة)  مقابلة 431القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
نصٌري العربً          -  نجم بوغفالة 1910103 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر

( ج ) الفوج   
 

  (:11/01/2020 فئة األكابر ليوم نصر حاسي الدالعة/  جوهرة قصر الحيران)  مقابلة 432القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   عطٌة مصطفى         -  جوهرة قصر الحٌران 1910494 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
    بن ماهٌة صهٌب      -  نصر حاسً الدالعة 1910326 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

 



  (:11/01/2020 فئة األكابر ليوم وداد مدينة زلفانة/  ترجي مرماد)  مقابلة 433القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        بن عطاء هللا إسماعٌل   -  ترجً مرماد 1912410   

    والد نعٌمً فاروق    -  ترجً مرماد 1911747 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
  بن شعاعة محمد األمٌن -  وداد مدٌنة زلفانة 1910945 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

   بن غشً بوعمامة      -  وداد مدٌنة زلفانة 1910174 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
 

  (:11/01/2020 فئة األكابر ليوم جيل بن نانة/  وفاق بريدة)  مقابلة 434القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    طهاري نصر الدٌن    - وفاق برٌدة 1910082 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

    بن صواف عبد الجبار-  جٌل بن نانة 1940674 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
 

  (:11/01/2020 فئة األكابر ليوم شباب قصر الحيران/  رائد متليلي)  مقابلة 435القضية رقم 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910568  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن      عزاوي ٌاسٌن        -  رائد متلٌلً 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  15/01/2020ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة

1911350  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن      عطٌة إبراهٌم الخلٌل -  شباب قصر الحٌران 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  15/01/2020ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة

 :     مسير تم إنذاره

  بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم ٌعاقب باإلقصاء190108 محجوب حمزة رخصة رقم (رائد متليلي  )مساعد طبٌب نادي - 

 طبقا لنص المادة 15/01/2020تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها +   لمقابلة واحدة نافذة 

   (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101)  
 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر

( 1د ) الفوج   

 

  (:10/01/2020 فئة األكابر ليوم شباب البرج القديم/  وفاق جانت)  مقابلة 436القضية رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة و تقرٌر الحكم-   

.حٌث أن المقابلة لم تجرى بسبب عدم حضور سٌارة اإلسعاف فً الوقت القانونً-   

.حٌث أن الحكم أعلن عن عدم إجراء المباراة -   

:أحداث أشير عليها  

  و الدٌن لم تحدد هوٌاتهم (وفاق جانت  )تعرض الحكم الرئٌسً و مساعده األول لإلعتداء الجسدي من قبل مسٌري نادي - 

   حٌث وقع هذا اإلعتداء داخل الغرفة الخاصة بالحكام أثناء قٌام الحكم الرئٌسً بالتدوٌن على ورقة المقابلة و علٌه نطبق نص

. من قانون اإلتحاد الجزائري المنظم لبطولة كرة القدم هواة114  المادة   

 بمنعه من ممارسة 15/01/2020 إبتداء من تارٌخ (02)باإلقصاء النافذ لمدة سنتٌن  ( وفاق جانت ) معاقبة كاتب عام نادي- 

  أي نشاط أو وظٌفة لهما عالقة بكرة القدم بسبب اإلعتداء الجسدي على الحكام دون إحداث ضرر جسدي و لم تحدد هوٌة  

 .15/01/2020تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج  20.000غرامة نافذة بقٌمة +    الفاعلٌن 
 

 

 

 



 (أواسط  ) سنة 19بطولة القسم الجهوي لفئة أقل من 

  (ه ) الفوج 
   

  (:10/01/2020 فئة األواسط ليوم شباب جامعة / تبسبستشباب  ) مقابلة 437القضية رقم 

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1940937  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن بن طاجٌن نصر نور     -  شباب تبسبست   

     من القانون المنظم لبطولة    87)  طبقا لنص المادة 15/01/2020إبتداء من تارٌخ  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

.      (               كرة القدم الفئات الصغرى   

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

     من القانون المنظم لبطولة    87)  طبقا لنص المادة 15/01/2020إبتداء من تارٌخ  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

.      (               كرة القدم الفئات الصغرى   
 

  (د )الفوج 
 

  (:10/01/2020 ليوم واسط فئة األمولودية بامنديل/  أولمبي بوعامر)  مقابلة 438القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   صٌاد عصام            -  أولمبً بوعامر 1941078 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

    طٌبً محمد            -  مولودٌة بامندٌل 1941232 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
 

  (:10/01/2020 ليوم واسط فئة األنادي بوغفالة/  شباب بني ثور)  مقابلة 439القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   بوزٌد محمد مسعود    -  شباب بنً ثور 1940845 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
  مسعً بلقاسم محً الدٌن-  نادي بوغفالة 1940795 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

 

 

(أشبال  ) سنة 17بطولة القسم الجهوي لفئة أقل من   

(ه  ) الفوج   
 

  (:11/01/2020 ليوم شبال فئة األإتحاد عين البيضاء / نادي سيدي خويلد)  مقابلة 440القضية رقم   

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1960561  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن           مرابطً محمد   -   نادي سٌدي خوٌلد 

     من القانون المنظم لبطولة    87)  طبقا لنص المادة 15/01/2020إبتداء من تارٌخ  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

.      (               كرة القدم الفئات الصغرى   
 

 

 

 

 

 

 



  (صاغرأ ) سنة 15بطولة القسم الجهوي لفئة أقل من 

(  م) الفوج 
 

  (:12/01/2020 ليوم صاغر فئة األإتحاد الرباح/  أولمبي المقرن)  مقابلة 441القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   دوقات زكرٌاء          -  أولمبً المقرن 1980973 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

  حشٌفة نوح               -  إتحاد الرباح 1980828 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
 

:المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات  

.10/01/2020 بتارٌخ تٌن تزرٌفت جانت / شباب تٌن خاتمة جانت-   

.10/01/2020  بتارٌخإتحاد شباب إلٌزي / أغوم جانت-   

.11/01/2020 بتارٌخ مولودٌة الطوارق / طاسٌلً إلٌزي-   

.11/01/2020 بتارٌخ وفاق عٌن ماضً / إتحاد ورقلة-   

.11/01/2020 بتارٌخ أتلٌتٌك حاسً مسعود / أمل سوف-   

.11/01/2020 بتارٌخ مولودٌة سٌدي سلٌمان / إتحاد النزلة الوادي-   

.11/01/2020 بتارٌخ شباب سٌدي عمران / بترول حاسً مسعود-   

.11/01/2020 بتارٌخ مولودٌة سعٌد عتبة / نادي المنظر الجمٌل-   

.11/01/2020 بتارٌخ مستقبل بلدة عمر / مستقبل الحمادٌن-   

 

 

 

 
 

                            المسير اإلداري لقسم اإلنضباط
                           دريس الهواري               

 
 

 

 

 
 

 


