
 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم
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L.R.F.O      
 

 الموسم الرياضي 2020/2019 

 20المحضر رقم:

  الجلسة المنعقدة بتاريخ:2020/02/12    
  

 
 

         دراسة القضايا      

 مقابالت القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج ) أ (
 

 القضية رقم 528 مقابلة ) مولودية البيضاء / وفاق عين ماضي فئة األكابر ليوم 2020/01/25 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
عباس         بلمعمري  - مولودية البيضاء 1910639  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
1910657   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بن الحاج بن يمينة       - مولودية البيضاء   

بن قيط خليفة             - وفاق عين ماضي 1910745  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
 

 القضية رقم 529 مقابلة ) وفاق عين ماضي / إتحاد حاسي الدالعة فئة األكابر ليوم 2020/02/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بن قيط خليفة             - وفاق عين ماضي 1910745  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

1910776   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        حمري الحسن            - وفاق عين ماضي   
داودي سعد               - وفاق عين ماضي 1910770  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

1911344   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        جكيدل الحاج محمد      - إتحاد حاسي الدالعة   

 

 القضية رقم 530 مقابلة ) وفاق مقر / إتحاد النخلة فئة األكابر ليوم 2020/02/06 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
مقروفاق  1912393  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        قاسمي عبد اإلله         -   

1910688   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        مرغني أحمد أنيس      - إتحاد النخلة   
 

 القضية رقم 531 مقابلة ) مولودية البيضاء / إتحاد ورقلة فئة األكابر ليوم 2020/02/08 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
سبقاق سيد أحمد          - مولودية البيضاء 1910671 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

1910206  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       ضيف محمد السايح      - إتحاد ورقلة   

 

 

 



 القضية رقم 532 مقابلة ) مستقبل موفلون / وفاق عين ماضي فئة األكابر ليوم 2020/02/08 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
3191121 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بابا علي فرج هللا         - مستقبل موفلون   
باسويلم محمد هشام      - مستقبل موفلون 1911191 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

عقبة كنتة حسين         - مستقبل موفلون 1911185 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1118719  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين       زكين عبد الستار     - مستقبل موفلون 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  12/20/2020من تاريخ  ابتداءة ذيعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

(.                                                         كرة القدم هواة                 

1245619  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين شالوشي موالي سليمان  - وفاق عين ماضي   

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  12/20/2020من تاريخ  ابتداءة ذيعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

(.                                                         كرة القدم هواة                 
 

 القضية رقم 533 مقابلة ) أولمبي الوادي / أمل سيدي مهدي فئة األكابر ليوم 2020/02/08 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
عموشي يوسف          - أولمبي الوادي 1910338 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
1135191  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       برحي عيسى             - أمل سيدي مهدي   

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1026019  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  زالسي بوبكر            - أولمبي الوادي   

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

.لبطولة كرة القدم هواة ( من القانون المنظم 113) طبقا لنص المادة  12/02/2020من تاريخ  ابتداءأجل شهر  في                 
 

 القضية رقم 534 مقابلة ) إتحاد حاسي الدالعة / نجوم إليزي فئة األكابر ليوم 2020/02/08 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
لوعيل حسين             - إتحاد حاسي الدالعة 1910345  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

1911344   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        الحاج محمد      جكيدل - إتحاد حاسي الدالعة   
لبشيري يوسف          - إتحاد حاسي الدالعة 1912372  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

1911043   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        حاوة إبراهيم             - نجوم إليزي   
1910706   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        رجاتي إلياس             - نجوم إليزي   

 

 القضية رقم 535 مقابلة ) وفاق المغير / أمل ورقلة فئة األكابر ليوم 2020/02/08 (:

 اإلنذارات:

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

 غرامة على نادي:
 

  12/02/2020من تاريخ  ابتداء( في أجل شهر  وفاق المغيرغرامة نافذة يدفعها نادي )  دج 20.000 عشرون ألف -

 كرة القدم هواة (. من القانون المنظم لبطولة 86) المدون على ورقة المقابلة طبقا لنص المادة  االحترازبسبب عدم تأكيد    
 

 بالنسبة لالحتراز المدون من طرف نادي ) أمل ورقلة ( فسيتم انهاء دراسته في الجلسة المقبلة
 

 



 القسم الجهوي األول فئة األكابر

 الفوج ) ب (
 القضية رقم 536 مقابلة ) رائد حاسي القارة / إتحاد عين البيضاء فئة األكابر ليوم 2020/01/25 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
سعيدات سفيان           - رائد حاسي القارة 1910045  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
1910050   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        سعيدات بوعالم          - رائد حاسي القارة   

0051191  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        أحمادو سعيد             - رائد حاسي القارة   
خويلدي بلخير           - إتحاد عين اليضاء 1912593  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

 :     طردهمسير تم 

 على قرار الحكم يعاقب االحتجاجبسبب  190001رخصة رقم  سعيدات محمد ( حاسي القارة رائد) نادي المساعد الطبي ل -

 نص ل طبقا 05/02/2020من تاريخ  ابتداءتدفع في أجل شهر  دج 2.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةب  

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

 (: 25/01/2020فئة األكابر ليوم إتحاد عين البيضاء  /) رائد حاسي القارة ابلة مق 537 القضية رقم

 اإلنذارات:

 إسم الالعب النادي رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 سعيدات سفيان - رائد حاسي القارة 1910045 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي

 سعيدات محمد لمين - رائد حاسي القارة 1940022 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي
 باألعمى عبد السالم - رائد حاسي القارة 1910023 الخطيربطاقة صفراء بسبب اللعب 

 حادة محمد الصالح - مستقبل الحمادين 1910872 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي
 قدوري فارس - مستقبل الحمادين 1910823 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي

العيدمحمد  قنوني - مستقبل الحمادين 1910890 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي  

      أحداث أشير عليها:

 1912347اعتداء على الحكم الرئيس من طرف العب نادي رائد حاسي القارة زوبيري سيد علي رخصة رقم  -

 . 12/02/2020باإلقصاء النافذ لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ بعد نهاية المقابلة، وعليه قررت اللجنة معاقبته 

بسبب سب وشتم  (غير مدون على ورقة المقابلة)  1910008الالعب الهامل بلخير رخصة رقم معاقبة  -  

 . 12/02/2020ابتداء من تاريخ  الحكم الرئيس بعد نهاية المقابلة باإلقصاء ألربع مقابالت نافذة

  .12/02/2020تدفع في أجل شهر ابتداء من تاريخ  غرامة نافدةدج  15.000خمسة عشر ألف  -
 

بسبب سوء التنظيم  12/02/2020تدفع في أجل شهر ابتداء من تاريخ  غرامة نافدةدج  5.000خمسة أالف  -

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

 القضية رقم 538 مقابلة ) شباب جامعة / وفاق هقار تمنراست فئة األكابر ليوم 2020/02/08 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
سعيد فرقان               - شباب جامعة 1910184 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
1910180  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       مدني طارق              - شباب جامعة   

1912404  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       كرزازي بوبكر          - وفاق هقار تمنراست   

 القضية رقم 539 مقابلة ) مستقبل الحمادين / إتحاد عين البيضاء فئة األكابر ليوم 2020/02/08 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
حداء محمد الصالح      - مستقبل الحمادين 1910872  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

بحري معاد              - مستقبل الحمادين 1912349  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
1912573  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       د عين البيضاءاإتح  بلكحلة محمد الناصر    -   

د عين البيضاءاإتح 1911531  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        خلفاوي محمد شرف     -   
 



 القضية رقم 540 مقابلة ) نجم باب الوادي / أولمبي بوعامر فئة األكابر ليوم 2020/02/08 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
حساني حكيم             - نجم باب الوادي 1910693  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

 غرامة على نادي:
 

  12/02/2020من تاريخ  ابتداء( في أجل شهر  نجم باب الواديغرامة نافذة يدفعها نادي )  دج 20.000 عشرون ألف -

 كرة القدم هواة (. من القانون المنظم لبطولة 86) بسبب عدم تأكيد اإلحتراز المدون على ورقة المقابلة طبقا لنص المادة    
 

 القضية رقم 541 مقابلة ) إتحاد الحمادين / مستقبل بلدة عمر فئة األكابر ليوم 2020/02/08 (:

على ) ورقة المقابلة و تقرير الحكم الرئيسي (. االطالع بعد  -  

على تقرير محافظ اللقاء. االطالع بعد  -  

على تقرير الحكم المساعد الثاني. االطالع بعد  -  

على تقرير نادي اتحاد الحمادين االطالع بعد  -  

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
سويد محمد               - إتحاد الحمادين 1910002  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

0001119  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار        قاسمي إبراهيم الخليل  - إتحاد الحمادين 

05/02/2020من تاريخ  ابتداءتدفع في أجل شهر دج  2.000ة + غرامة قدرها ذباإلقصاء لمقابلة واحدة نافالحكم يعاقب   

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

9519105  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بكوش تقي الدين         - مستقبل بلدة عمر   
5461910 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       قاشي يوسف             - مستقبل بلدة عمر   

5631910  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       قانة عبد العليم مبارك    - مستقبل بلدة عمر   
      أحداث أشير عليها:

 على الحكم الرئيسي و ذلك االعتداء محاولة( و الحمادين اتحادنادي )  جمهور الفريق المحليالملعب من طرف  إجتياح -

 كرة من القانون المنظم لبطولة 03فقرة  47) ص المادة المسير كروشي بشير و في هذا الصدد نطبق ن من طرف  بتحريض

 (.القدم هواة

  .12/02/2020ابتداء من تاريخ  لمسير كروشي بشير باإلقصاء النافذ لمدة ستة أشهرامعاقبة  -   

  .12/02/2020من تاريخ  ابتداءدفع في أجل شهر ت غرامة نافدةدج  25.000خمسة و عشرون ألف  -
 

 بسبب سوء التنظيم طبقا للمادة 12/02/2020من تاريخ  ابتداءتدفع في أجل شهر  غرامة نافدةدج  5.000خمسة أالف  -

 .(من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 131)   
  

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر

 الفوج ) أ (
 

 القضية رقم 542 مقابلة ) شباب حاسي مسعود / القبة تماسين فئة األكابر ليوم 2020/02/08 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1539119  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار               بن حود هود     - شباب حاسي مسعود 

05/02/2020من تاريخ  ابتداءتدفع في أجل شهر دج  2.000ة + غرامة قدرها ذالحكم يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

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

كانوري عماد الدين      - القبة تماسين 1910531  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
 

 

 



 القضية رقم 543 مقابلة ) شباب الحدب / إتحاد قمار فئة األكابر ليوم 2020/02/08 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بوعيشة عبد الواحد      - شباب الحدب 1941739 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
1911792  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       عبد النور       اهميبر - شباب الحدب   

1911554  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       ستو صالح                - إتحاد قمار   
 

 

 القضية رقم 544 مقابلة ) إتحاد أنقوسة / مولودية سيدي سليمان فئة األكابر ليوم 2020/02/08 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
مقراني الحاج صالح     - إتحاد أنقوسة 1912354  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
1910387   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        دادري محمد             - إتحاد أنقوسة   

كيند فرحات              - مولودية سيدي سليمان 1911201  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
نجاع وليد محمد وليد    - مولودية سيدي سليمان 1910963  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

 

 القضية رقم 545 مقابلة ) نادي بوغفالة / شبيبة زلفانة فئة األكابر ليوم 2020/02/08 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
ي حسين             بح - نادي بوغفالة 1912433  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
1911090  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       محجر خالد إبن الوليد   - نادي بوغفالة   

لغويطر مصطفى        - شبيبة زلفانة 1912550  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
بيدة طه عبد العليم       - شبيبة زلفانة 1940334  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1028619  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  باحور صالح الدين      - شبيبة زلفانة   

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

.لبطولة كرة القدم هواة ( من القانون المنظم 113) طبقا لنص المادة  12/02/2020من تاريخ  ابتداءأجل شهر  في                 

 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر

 الفوج ) ب (
 

 القضية رقم 546 مقابلة ) أمل سوف / نادي سيدي خويلد فئة األكابر ليوم 2020/02/06 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
ضو مروان              - أمل سوف 1940679 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

عثماني محمد            - أمل سوف 1912534 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
1911884  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       سيدي خويلدنادي   معمري أيوب            -   

1911567  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       خالدي محمد             - نادي سيدي خويلد   

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1128419  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين       بن منصور مصعب  - نادي سيدي خويلد 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  12/20/2020من تاريخ  ابتداءة ذيعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

(.                                                         كرة القدم هواة                 
 



 القضية رقم 547 مقابلة ) شباب قصر ورقلة / مولودية حاسي مسعود فئة األكابر ليوم 2020/02/06 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
معروف صهيب         - شباب قصر ورقلة 1910993 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
شيباني بوبكر            - مولودية حاسي مسعود 1912463 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

 

 القضية رقم 548 مقابلة ) مولودية سعيد عتبة / نجم بوغفالة فئة األكابر ليوم 2020/02/08 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
محمد أمين          ادود - مولودية سعيد عتبة 1912581  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
1911912   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بوغفالة جمن  صياد إسماعيل           -   

 

 القضية رقم 549 مقابلة ) أتليتيك حاسي مسعود / مولودية المقارين فئة األكابر ليوم 2020/02/08 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
مصباح الحاج مروان   - مولودية المقارين 1910529 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1133119  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين       بازين عبد هللا         - أتليتيك حاسي مسعود 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  12/20/2020من تاريخ  ابتداءة ذيعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

(.                                                         كرة القدم هواة                 
 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر

 الفوج ) ج (
 

 القضية رقم 550 مقابلة ) رائد المنيعة / جيل بن نانة فئة األكابر ليوم 2020/02/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
زرقاط حمزة             - رائد المنيعة 1910361  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

مخلوفي عمار            - جيل بن نانة 1911022  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
1911026   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بن طيرش عبد الرحمان - جيل بن نانة   

1911009   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        مخلوفي يوسف           - جيل بن نانة   

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1940627  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسيم      أيمن حمزة براهيمي - جيل بن نانة 

.من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة ( 910)  طبقا لنص المادة ( نافدة02لتين )اإلقصاء لمقابيعاقب ب                  
 

 القضية رقم 551 مقابلة ) رائد متليلي / إتحاد بريان فئة األكابر ليوم 2020/02/08 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بن النوي أحمد           - رائد متليلي 1910567  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

1912537  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       متليلي رائد  أل سيدي الشيخ أحمد    -   

شانع عبد النور          - إتحاد بريان 1911397  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
1911399  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       قويدري عبد القادر       - إتحاد بريان   

 

 



 القضية رقم 552 مقابلة ) إتحاد العسافية / ترجي مرماد فئة األكابر ليوم 2020/02/08 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
صحراوي أسامة         - إتحاد العسافية 1910978  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
1911748   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        شطيبة رضوان          - ترجي مرماد   

 

 القضية رقم 553 مقابلة ) جيل بودواية بريان / نصر حاسي الدالعة فئة األكابر ليوم 2020/02/08 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بن دهنية محمد ع. النور  - جيل بودواية بريان 1911696  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
1911698   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بلخروب خالد             - جيل بودواية بريان   

1911718  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       كعبوش مصطفى         - جيل بودواية بريان   

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1032619  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين       بن مهبة صهيب      - نصر حاسي الدالعة 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  12/20/2020من تاريخ  ابتداءة ذيعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

(.                                                         كرة القدم هواة                 

 - العب أشير عليه:

قام هذا الالعب بشتم الحكم الرئيسي بعد نهاية) نصر حاسي الدالعة ( من فريق  1910334قرينات عبد القادر رخصة رقم  -  

تدفع في أجل شهر  دج 10.000مقابالت + غرامة مالية نافذة بقيمة  ( 04) المباراة و عليه يعاقب باإلقصاء النافذ ألربعة   

ابتداء من تاريخ 2020/02/12 طبقا لنص المادة ) 112 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة (.                             

  القضية رقم 554 مقابلة ) جيل بن نانة / شباب قصر الحيران فئة األكابر ليوم 2020/02/08 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بن نانةجيل  1911013  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        طالب لخضر              -   

1911374   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        قفاف عبد النور          - شباب قصر الحيران   
1911373   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        السائحي صدام لخضر   - شباب قصر الحيران   

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر

 الفوج ) د1 (

 القضية رقم 555 مقابلة ) الطاسيلي إليزي / إتحاد شباب إليزي فئة األكابر ليوم 2020/02/08 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بن الزائر موالي         - الطاسيلي إليزي 1910234  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

أفرن حمزة               - إتحاد شباب إليزي 1912013  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

 القضية رقم 556 مقابلة ) تين خاتمة جانت / مولودية الطوارق فئة األكابر ليوم 2020/02/08 (:

على ) ورقة المقابلة و تقرير الحكم الرئيسي (. االطالع بعد  -  

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
قويدري أحمد            - تين خاتمة جانت 1912203  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

      أحداث أشير عليها:

 على الحكم الرئيسي  الجسدي باإلعتداء) مولودية الطوارق ( من فريق  1911941متيتة محمود رخصة رقم الالعب  قيام -

 + غرامة (01)ة باإلقصاء النافذ لمدة سن دون إحداث ضرر جسدي يذكر و عليه يعاقب هذا الالعب اللقاء بعد نهاية  

 من القانون المنظم 114)  لمادةلنص ا طبقا 12/02/2020 ريخمن تا ابتداءتدفع في أجل شهر  دج 10.000مالية نافذة بقيمة  

 .( القدم هواة لبطولة كرة  



 

 كرة القدم النسوية
 

 القضية رقم 557 مقابلة ) فتيات تقرت / تضامن تقرت فئة األكابر ليوم 2020/01/31 (:

      عليها: العبة أشير

 على الحكم الرئيسي  بمحاولة اإلعتداء(  تضامن تقرت) من فريق  1930042رخصة رقم  بن عمار وئامالالعبة  قيام -

 بسبب طردها من أرضية الملعب نتيجة الشتم الذي وجهته للحكم الرئيسي و عليه تعاقب هاته الالعبة أثناء سير اللقاء  

 تدفع في أجل  دج 5.000مالية نافذة بقيمة  + غرامة 05/02/2020خ يمن تار ابتداءأشهر  (06)ة تباإلقصاء النافذ لمدة س   

 .( النسويةالقدم  لبطولة كرة  من القانون المنظم 110)  لمادةلنص ا طبقا 05/02/2020 ريخمن تا ابتداءشهر   
 

 سنة ) أواسط ( 19بطولة القسم الجهوي لفئة أقل من 

 الفوج ) ج (
 القضية رقم 558 مقابلة ) شباب الحدب / إتحاد عين البيضاء فئة األواسط ليوم 2020/02/07 (:

 عقوبات بالطرود: 
 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1941774  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين قريشي الحاج              - شباب الحدب   

        من القانون المنظم لبطولة 87)  طبقا لنص المادة 12/02/2020من تاريخ  ابتداء نافدة اإلقصاء لمقابلة واحدةيعاقب ب

.      (الفئات الصغرى كرة القدم                  

 غرامة على نادي:
 

  12/02/2020من تاريخ  ابتداءفي أجل شهر  ) شباب الحدب (غرامة مالية نافدة يدفعها نادي  دج 5.000 خمسة أالف -

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

  12/02/2020من تاريخ  ابتداءفي أجل شهر  ) إتحاد عين البيضاء (غرامة مالية نافدة يدفعها نادي  دج 5.000 خمسة أالف -

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

  

 القضية رقم 559 مقابلة ) إتحاد ورقلة / مستقبل بلدية الرويسات فئة األواسط ليوم 2020/02/11 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
4043619 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بن ساسي محمد بخاري   - إتحاد ورقلة   
4043319 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       عباس أيمن                - إتحاد ورقلة   

4126419 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بوزيان رضوان           - إتحاد ورقلة   

4074419 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بن ساسي الهاشمي        - مستقبل بلدية الرويسات   
 

 الفوج ) ه (
 

 القضية رقم 560 مقابلة ) القبة تماسين / مستقبل بلدة عمر فئة األواسط ليوم 2020/01/03 (:
 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1127194     يعاقب حكمالإهانة بطاقة حمراء بسبب          لكحل عبد العزيز - القبة تماسين 

طبقا لنص 08/01/2020 من تاريخ ابتداءأجل شهر  غرامة نافذة تدفع في دج 7.000+  (02)النافذ لمقابلتين  اإلقصاءب                 

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

0621194     يعاقب حكمال إهانةبطاقة حمراء بسبب       قانة وليد عبد الصمد - مستقبل بلدة عمر 

طبقا لنص 08/01/2020 من تاريخ ابتداءأجل شهر  غرامة نافذة تدفع في دج 7.000+  (02)النافذ لمقابلتين  اإلقصاءب                 

.( الفئات الصغرى القدم لبطولة كرة من القانون المنظم 100 )المادة                  

 



 القضية رقم 561 مقابلة ) شباب سيدي عمران / شباب تبسبست فئة األواسط ليوم 2020/01/31 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
4061419 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        سيدي عمرانشباب              بنديو أسامة      - 
4072319 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        تبسبستشباب   عثماني محمد الحاج      -   

 

 المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات:

.18/10/2020اريخ بت إتحاد قمار / شباب سيدي عمران -  

.25/01/2020مستقبل لماضي / جيل بن نانة بتاريخ  -  

.01/02/2020شباب قصر الحيران / مستقبل لماضي بتاريخ  -  

.01/02/2020نادي المنظر الجميل / شهداء قمار بتاريخ  -  

.80/02/2020بتاريخ  شباب قصر الحيران/  جوهرة قصر الحيران -  

.08/02/2020بتاريخ  إتحاد الزقم / مولودية بامنديل -  

.08/02/2020تين تزريفت جانت / شباب البرج القديم بتاريخ  -  

.08/02/2020نادي المقارين / بترول حاسي مسعود بتاريخ  -  

.08/02/2020شباب بلدية إليزي / شمس األصيل تمنراست بتاريخ  -  

.08/02/2020وداد مدينة زلفانة بتاريخ وفاق بريدة /  -  

.08/02/2020عد / رائد حاسي القارة بتاريخ رائد سيدي سا -  

.08/02/2020شباب عين قديمة / شباب القواطين بتاريخ  -  

.08/02/2020ترجي تقديدين / شباب تبسبست بتاريخ  -  

.08/02/2020تين تزريفت جانت / شباب البرج القديم بتاريخ  -  

 

 

 

 
 

 

 المسير اإلداري لقسم االنضباط                           
                          دريس الهواري                

 
 

 

 

 


