
 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم

الرابطة الجهوٌة لكرة القدم ورقلة 
 

L.R.F.O      
 
 

  2019/2020الموسم الرٌاضً 

17:المحضر رقم  

     22/01/2020:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
 
   

       دراسة القضاٌا        

( أ )مقابالت القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   

 

  (:18/01/2020 ورقلة فئة اكابر لٌوم إتحاد/  نجوم إلٌزي ) مقابلة 442القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910704  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً                 نفٌس هاشم       -  نجوم إلٌزي 

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1910206 ورقلةإتحاد        ضٌف محمد الساٌح  -  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911753  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن       تٌطاوي بوبكر       -  نجوم إلٌزي 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  22/01/2020ة إبتداء من تارٌخ ذٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف

   (.                                                                      كرة القدم هواة

1910319  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن ورقلةإتحاد        قاٌد أٌمن              -  

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  22/01/2020ة إبتداء من تارٌخ ذٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف

   (.                                                                      كرة القدم هواة

 :غرامة على نادي
 

  22/01/2020فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( إتحاد ورقلة ) غرامة مالٌة نافذة ٌ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 
 

  (:18/01/2020 فئة اكابر لٌوم حاسً الدالعة إتحاد/  إتحاد النخلة ) مقابلة 443القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1910686          العماري أٌمن    -  إتحاد النخلة 

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1910685      بوصبٌع أسامة       -  إتحاد النخلة 

1910372  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       حاسً الدالعة إتحاد           عجالت حرز هللا -  
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1910626 حاسً الدالعة إتحاد       بن خلٌفة محمد       -  

 

 

 

 

 



  (:18/01/2020 فئة اكابر لٌوم وفاق المغٌر/  أمل سٌدي مهدي ) مقابلة 444القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1911222          باحو أدم          -  أمل سٌدي مهدي 

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1911109      عبودة عقبة           -  أمل سٌدي مهدي 
1910556  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر            سوفً عبد الحق      -  وفاق المغٌر 

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1910555      قطاف تمام خلٌفة     -  وفاق المغٌر 
1912361  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر            لبسٌس عبد الستار   -  وفاق المغٌر 

 

 .فإن اللجنة قررت تأجٌل دراسته (أمل سٌدي مهدي  )بالنسبة لإلحتراز المدون من طرف نادي 
 

  (:18/01/2020 فئة اكابر لٌوم أولمبً الوادي/  وفاق عٌن ماضً ) مقابلة 445القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1910745           بن غٌث خلٌفة   -  وفاق عٌن ماضً 

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1910725      زاوي أحمد عمار    -  وفاق عٌن ماضً 
1910639  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار        بن غٌث عبد القادر   -  وفاق عٌن ماضً 

22/01/2020تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + ة ذالحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 
 

  (:18/01/2020 فئة اكابر لٌوم مولودٌة البٌضاء/  أمل ورقلة ) مقابلة 446القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1940344  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً               عالل موالي أحمد -  مولودٌة البٌضاء 

 

 القسم الجهوي األول فئة األكابر

( ب )الفوج   

 

  (:18/01/2020 فئة اكابر لٌوم إتحاد الحمادٌن/  إتحاد عٌن البٌضاء ) مقابلة 447القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911633  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً                 خمقانً محمد    -  إتحاد عٌن البٌضاء 

1911316  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             زاٌدي الشاٌع         -  إتحاد عٌن البٌضاء 
1911829  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             مالحً عبد الهادي   -  إتحاد عٌن البٌضاء 

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1911511      زواوشة صهٌب      -  إتحاد عٌن البٌضاء 

1912340  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             تٌهامً عبد اإلله     -  إتحاد الحمادٌن 
 

  (:18/01/2020 فئة اكابر لٌوم مستقبل الحمادٌن/  أولمبً بوعامر ) مقابلة 448القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910781  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        القاد ر.بن مرٌم أنٌس ع-  أولمبً بوعامر   

1910701  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             بوروبة بالل          -  أولمبً بوعامر 
1910818  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             مرخً توفٌق         -  مستقبل الحمادٌن 

1910827  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             سنوقة خلٌفة          -  مستقبل الحمادٌن 
 

 



  (:18/01/2020 فئة اكابر لٌوم شباب جامعة/  شمس األصٌل تمنراست ) مقابلة 449القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911348  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        جزٌري مختار          -  شمس األصٌل تمنراست   

1911165  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        والد سٌدي صالح       -  شمس األصٌل تمنراست   
1911164  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             علٌلً إبراهٌم        -  شمس األصٌل تمنراست 

1911248  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             باعلً عبد السالم    -  شمس األصٌل تمنراست 
1911246  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار        بن معطاهللا خالد      -  شمس األصٌل تمنراست 

22/01/2020تدفع 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 

1910139  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن صغٌر عبد الرؤوف-  شباب جامعة   

1910314  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        جغبالة عبد اللطٌف     -  شباب جامعة   
:غرامات  

 

ذلك  و21/11/2019 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شمس األصٌل تمنراست )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 
 

  (:18/01/2020 فئة اكابر لٌوم رائد حاسً القارة/  وفاق هقار تمنراست ) مقابلة 450القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1910046 سعٌدات إبراهٌم         -  رائد حاسً القارة   

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1910043 بن ساسً إلٌاس         -  رائد حاسً القارة   
1910024  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار        نونٌمة الحسنً        -  رائد حاسً القارة 

22/01/2020تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + ة ذالحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

:أحداث أشٌر علٌها بعد نهاٌة المقابلة  

(04) باإلقصاء ألربعة (رائد حاسً القارة  ) من فرٌق 1910044 رخصة رقم سعٌدات محمد شوقًمعاقبة الالعب -   

غرامة نافذة قدرها+  بسبب شتم الحكم الرئٌسً بعد نهاٌة المباراة 22/01/2020 مقابالت عقوبة نافذة إبتداء من تارٌخ   

من القانون المنظم لبطولة كرة 112)  طبقا ألحكام المادة 22/01/2020تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000    

.  ( القدم هواة   

 

  (:18/01/2020 فئة اكابر لٌوم نجم باب الوادي/  شباب بلدٌة إلٌزي ) مقابلة 451القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911516  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        دوٌبً محمد             -  شباب بلدٌة إلٌزي   
1910554  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بوصبٌع عبد الستار     -  نجم باب الوادي   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910693  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن       حسانً حكٌم        -  نجم باب الوادي 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  22/01/2020ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

 

 

 

 



 القسم الجهوي الثانً فئة األكابر

( أ ) الفوج   
 

  (:18/01/2020 فئة اكابر لٌوم ترجً تقدٌدٌن/  إتحاد أنقوسة ) مقابلة 452القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910427  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً                 قادري حسام      -  ترجً تقدٌدٌن 

 

  (:18/01/2020 فئة اكابر لٌوم نادي بوغفالة/  مولودٌة سٌدي سلٌمان ) مقابلة 453القضٌة رقم 

:أحداث أشٌر علٌها  

 إلى ساحة الملعب محاوال اإلعتداء على الحكم الرئٌسً و قد تعذر على  (مولودٌة سٌدي سلٌمان  )دخول أحد مسٌري نادي - 

باإلقصاء النافذ (مولودٌة سٌدي سلٌمان  )الحكم تحدٌد هوٌة هذا المسٌر و بالتالً قررت اللجنة معاقبة الكاتب العام لفرٌق   

 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج20.000غرامة نافذة بقسمة  + 22/01/2020أشهر إبتداء من تارٌخ  (06)لمدة ستة 

..( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 120)  طبقا لنص المادة 22/01/2020  

  22/01/2020  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ(مولودٌة سٌدي سلٌمان  )غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج 5.000خمسة أالف - 

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

 القسم الجهوي الثانً فئة األكابر

( ب ) الفوج   
 

  (:16/01/2020 فئة اكابر لٌوم أمل سوف/  مولودٌة سعٌد عتبة ) مقابلة 454القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910801  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً                عوام خمٌس       -  مولودٌة سعٌد عتبة 

1911894  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً                عداٌقة عبد الحفٌظ-  أمل سوف 
:عقوبات بالطرود  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910817  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم       طوٌل بشٌر         -  مولودٌة سعٌد عتبة 

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

1911892  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن بروبة عبد العزٌز       -  أمل سوف   

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  22/01/2020ة إبتداء من تارٌخ ذٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

  (إحتراز ) 

1941233بخصوص الالعب فتح هللا سعد رخصة رقم  ( مولودٌة سعٌد عتبة )إحتراز مدون من طرف النادي الرٌاضً -   

. فئة األواسط ( أمل سوف) من فرٌق    

.قبول اإلحتراز م:من حٌث الشكل    

:   من حٌث الموضوع  

قد إعتراض عن مشاركة الالعب فتح هللا سعد معلال ذلك بأن هذا  ( مولودٌة سعٌد عتبة )حٌث أن النادي الرٌاضً -        

 و هً العقوبة 07/11/2019 جلسة ٌوم 188 القضٌة رقم 07الالعب لم ٌستنفذ العقوبة المسلطة علٌه بالمحضر رقم 

  دج بسبب اإلعتداء على العب منافس أثناء المقابلة التً جرت7.000غرامة نافذة بقٌمة + المقدرة بمقابلتٌن نافذتٌن 

 .لفئة األواسط (نصر حاسً الدالعة  )و بنظٌره  (أمل سوف  ) بٌن فرٌق 30/10/2019          بتارٌخ 

 



 

  تبث أن الالعب فتح هللا سعد لم ٌشارك فً المقابالت 30/10/2019 بعد اإلطالع على أوراق المقابالت الالحقة لتارٌخ حٌث       - 

 :         التالٌة

  فئة األواسط01/11/2019أمل سوف بتارٌخ / مقابلة المنظر الجمٌل - 1       

 . فئة األكابر03/11/2019شهداء قمار بتارٌخ / مقابلة أمل سوف - 2       

 . فئة االواسط08/11/2019إتحاد النخلة بتارٌخ / مقابلة أمل سوف - 3       

 تعد سلٌمة من الناحٌة القانونٌة (أمل سوف  ) من فرٌق 1941233 أن وضعٌة الالعب فتح هللا سعد رخصة رقم حٌث-        

 .(مولودٌة سعٌد عتبة  ) أمام نادي 16/01/2020          و ذلك أثناء إشراكه بتارٌخ 
 

 لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة
 

 من حٌث المضمون مع اإلبقاء على نتٌجة المقابلة على (مولودٌة سعٌد عتبة  )رفض اإلحتراز المدون من طرف نادي -        

 .          حالها
 

  (:18/01/2020فئة اكابر لٌوم شباب قصر ورقلة /  شهداء قمار ) مقابلة 455القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
الوتري عبد الرحمان    -  شهداء قمار 1911549 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

 

 

 القسم الجهوي الثانً فئة األكابر

( ج ) الفوج   
 

  (:11/01/2020 فئة اكابر لٌوم مستقبل لماضً/  جٌل بودواٌة برٌان ) مقابلة 456القضٌة رقم 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1941281  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن       قوٌدري ٌاسر        -  جٌل بودواٌة برٌان 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  15/01/2020 ة إبتداء من تارٌخذٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف

   (.                                                                      كرة القدم هواة

1810845  بطاقة حمراء بسبب إهانة الحكم الرئٌسً   دوٌدة سفٌان             -  مستقبل لماضً   

تدفع فً أجل شهر  دج 10.000غرامة نافدة قدرها  + 15/01/2020 مقابالت إقصاء نافذة إبتداء من تارٌخ 04               ٌعاقب بـ   

.(القانون المنظم لبطولة كرة القدم القدم هواة  من 112)  لنص المادة  طبقا15/01/2020                إبتداء من تارٌخ  

1910887  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن     بن دوحٌة عبد الجلٌل -  مستقبل لماضً 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  15/01/2020ة إبتداء من تارٌخ ذٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف

   (.                                                                      كرة القدم هواة

:أحداث أشٌر علٌها بعد نهاٌة المقابلة  

  بشتم الحكم الرئٌسً بعد نهاٌة اللقاء(جٌل بودواٌة برٌان  ) من فرٌق 1911688 رخصة رقم بلعربً مٌهوبقٌام الالعب - 

غرامة نافذة بقٌمة + 15/01/2020 مقابالت إقصاء نافذة إبتداء من تارٌخ (04)   و علٌه ٌعاقب هذا الالعب بأربعة   

من القانون المنظم لبطولة كرة 112)  طبقا ألحكام المادة 15/01/2020تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000    

.  ( القدم هواة    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (:18/01/2020فئة اكابر لٌوم إتحاد العسافٌة /  نصر حاسً الدالعة ) مقابلة 457القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910329  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً              بوعزارة عبد القادر -  نصر حاسً الدالعة 

قرٌنات عبد القادر        -  نصر حاسً الدالعة 1910334 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
مٌطر بودالً             -  نصر حاسً الدالعة 1912489 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

1910978  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً                صحراوي أسامة  -  إتحاد العسافٌة 
صولً مختار            -  إتحاد العسافٌة 1910990 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

 

  (:18/01/2020فئة اكابر لٌوم جوهرة قصر الحٌران /  وداد مدٌنة زلفانة ) مقابلة 458القضٌة رقم 

 :غرامة على نادي
 

  22/01/2020 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (وداد مدٌنة زلفانة  ) غرامة نافذة ٌ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 
 

  (:18/01/2020فئة اكابر لٌوم وفاق برٌدة / شباب قصر الحٌران  ) مقابلة 459القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911354  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً              سٌقع الطاهر        -  شباب قصر الحٌران 
قدٌم عبد القادر           -  شباب قصر الحٌران 1911371 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

1911435  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار        فوضٌل أسامة         -  شباب قصر الحٌران 

22/01/2020تدفع 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 

1910068  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر             شلهابً عبد هللا     -  وفاق برٌدة 
طهاري عبد القادر       -  وفاق برٌدة 1910059 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

1910090  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار        بن سعٌد بلقاسم        -  وفاق برٌدة 

22/01/2020تدفع 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 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911373  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن      ساٌحً صدام لخضر-  شباب قصر الحٌران 

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

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

  (:18/01/2020فئة اكابر لٌوم ترجً مرماد /  إتحاد برٌان  ) مقابلة 460القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مشاط حمزة              -  إتحاد برٌان 1911402 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
والد نعٌمً فاروق       -  ترجً مرماد 1911747 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

 

  (:18/01/2020فئة اكابر لٌوم رائد المنٌعة / مستقبل  لماضً  ) مقابلة 461القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
طرودي عبد هللا          -  مستقبل لماضً 1911656 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
جبرٌط محمد الصالح    -  رائد المنٌعة 1910311 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

 



 القسم الجهوي الثانً فئة األكابر

( 1د ) الفوج   
 

  (:17/01/2020فئة اكابر لٌوم شباب تٌن خاتمة جانت /  طاسٌلً إلٌزي ) مقابلة 462القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مسعودي عبد الحمٌد     -  طاسٌلً إلٌزي 1910223 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

عوامري سلٌم            -  شباب تٌن خاتمة جانت 1912198 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
 

  (:17/01/2020فئة اكابر لٌوم وفاق جانت /  إتحاد شباب إلٌزي ) مقابلة 463القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
شاللً جمال              -  وفاق جانت 1911663 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

:أحداث أشٌر علٌها بعد نهاٌة المقابلة  

مقابالت( 08) باإلقصاء لـ (إتحاد شباب إلٌزي  ) من فرٌق 1911885رخصة رقم باجٌاللً محمد أمٌن معاقبة الالعب -   

غرامة نافذة+  بسبب محاولة اإلعتداء على الحكم الرئٌسً بعد نهاٌة المقابلة 22/01/2020عقوبة نافذة إبتداء من تارٌخ   

من القانون المنظم لبطولة 120)  طبقا ألحكام المادة 22/01/2020تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 5.000 بقٌمة   

. ( كرة القدم هواة   

(02 )باإلقصاء النافذ لمدة سنتٌن (إتحاد شباب إلٌزي  ) من فرٌق 190306 رخصة رقم  معاقبة المدرب مالخ عبد القادر-  

إحداث ضرر جسمانًبعد نهاٌة المقابلة دون الرئٌسً  على الحكم  اإلعتداء الجسديبسبب 22/01/2020إبتداء من تارٌخ     

من القانون 114)  تطبٌقا لنص المادة 22/01/2020تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ غرامة نافدة  دج 20.000 +  ٌذكر   

.  ( كرة القدم هواة المنظم لبطولة   
 

(أواسط  ) سنة 19 أقل من  لفئةكأس الجمهورٌة.  

 (الدور السادس  )
 

  (:17/01/2020 لٌوم واسط فئة األأمل بوسعادة/  وفاق مقر)  مقابلة 464القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   نصٌب عبد هللا         -  وفاق مقر 1960091 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

معموري محمد األمٌن   -  أمل بوسعادة 401715 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
 

 (أواسط  ) سنة 19بطولة القسم الجهوي لفئة أقل من 

  (ج )الفوج 
 

  (:17/01/2020 لٌوم واسط فئة األمشعل حاسً مسعود/  شباب الحدب)  مقابلة 465القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   دٌسً صالح الدٌن     -  شباب الحدب 1940783 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
الرؤوف . قرٌشً حاج ع-  شباب الحدب 1941774 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

   فرج عبد الحفٌظ        -  مشعل حاسً مسعود 1941370 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
 

 

 



:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1941768     بطاقة حمراء بسبب شتم المنافس ٌعاقب الوازن معاد             -  مشعل حاسً مسعود   

  طبقا لنص22/01/2020 غرامة نافذة تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 1.500+ ( 02)               باإلقصاء النافذ لمقابلتٌن 

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 94)                المادة   
 

:المقابالت التً لم تسجل بها أٌة مخالفات  

.17/01/2020 بتارٌخ مولودٌة الطوارق / شباب البرج القدٌم-   

.18/01/2020 بتارٌخ مستقبل موفلون/ وفاق مقر -   

.18/01/2020  بتارٌخنادي بوغفالة / شبٌبة زلفانة-   

.18/01/2020 بتارٌخ شباب الحدب / شباب تبسبست-   

.18/01/2020 بتارٌخ بترول حاسً مسعود/ شباب حاسً مسعود -   

.18/01/2020 بتارٌخ شباب عٌن قدٌمة/ مولودٌة المقارٌن -   

.18/01/2020 بتارٌخ مولودٌة حاسً مسعود / أتلٌتٌك حاسً مسعود-   

.18/01/2020 بتارٌخ أغوم جانت / تٌن تزرٌفت جانت-   

 

 

 

 
 

                            المسٌر اإلداري لقسم اإلنضباط
                           درٌس الهواري               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


