
  

  الرابطة الجهوٌة لكرة القدم ورقلة

 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم
L.R.F.O      

 

  2019/2020الموسم الرٌاضً 

 05:المحضر رقم

     24/10/2019:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
  

 
 

دراسة القضاٌا           

 مقابالت القسم الجهوي األول لفئة األكابر

( أ ) الفوج   
    

 

  (:19/10/2019 فئة األكابر لٌوم إتحاد النخلة/ وفاق المغٌر ) ابلة  مق098 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910499  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بروسً حسام الدٌن     -  وفاق المغٌر   
1911231  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       فرجانً عادل           -  إتحاد النخلة   

 

 

  (:19/10/2019فئة األكابر لٌوم نجوم إلٌزي / مولودٌة البٌضاء ) ابلة  مق099 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910672  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       عرابً حسان           -  مولودٌة البٌضاء   
1911104  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       لبشٌري ٌوسف         -  مولودٌة البٌضاء   

1910657  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بن الحاج بن ٌمٌنة      -  مولودٌة البٌضاء   
1911085  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       صدٌق جلول            -  نجوم إلٌزي   

1911043  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       حاوة إبراهٌم            -  نجوم إلٌزي   

1910704  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       نفٌس هاشم              -  نجوم إلٌزي   
 :     أحداث أشٌر علٌها

 (02)و قٌامهم برشق الحجارة ما تسبب فً إصابة العبٌن  ( مولودٌة البٌضاء )إجتٌاح الملعب من طرف مناصري نادي - 

 د من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  فقرة 49) و فً هذا الصدد نطبق أحكام المادة   (الضٌف  )  من الفرٌق المنافس 

 (. هواة 

 .24/10/2019 بدون جمهور إبتداء من تارٌخ  (02) بمقابلتٌن  ( مولودٌة البٌضاء )معاقبة نادي - 

  .24/10/2019غرامة نافدة تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 30.000ثالثون ألف - 
 

  بسبب سوء التنظٌم طبقا للمادة24/10/2019غرامة نافدة تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 5.000 خمسة أالف -

 .( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة131 )   

 

 

 

 



 

 

  (:19/10/2019 فئة األكابر لٌوم وفاق عٌن ماضً/ إتحاد حاسً الدالعة ) ابلة  مق100 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910574   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        مسعودان مصطفى      -  إتحاد حاسً الدالعة   

1910372   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عجالت حرز هللا        -  إتحاد حاسً الدالعة   
1910725   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        زاوي أحمد عمار      -  وفاق عٌن ماضً   

 

 

 

 

 

 

 

  (:19/10/2019فئة األكابر لٌوم أمل سٌدي مهدي / وفاق مقر ) ابلة  مق101 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910719  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       محلً عبد هللا           -  وفاق مقر   

 

 

:عقوبات بالطرود  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911109  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم عبودة عقبة             -  أمل سٌدي مهدي   

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

 

 

 

 

 

  (:19/10/2019فئة األكابر لٌوم إتحاد ورقلة / أولمبً الوادي ) ابلة  مق102 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910254  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       حشٌفة عبد الخالق      -  أولمبً الوادي   

1910357  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       باسً بشٌر              -  أولمبً الوادي   

1910379  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       طلٌبة صهٌب           -  أولمبً الوادي   
1910339  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       شاٌبً أشرف عبد هللا  -  أولمبً الوادي   

1910682  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بقاري لزهر             -  إتحاد ورقلة   
1910207  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       هرندو فارس            -  إتحاد ورقلة   

1910204  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بداع محمد توفٌق       -  إتحاد ورقلة   
 

 

 

 

  (ب )الفوج 
 

  (:17/10/2019 فئة األكابر لٌوم إتحاد عٌن البٌضاء/ شباب بلدٌة إلٌزي ) ابلة  مق103 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911581   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        مخبوش حسن           -  شباب بلدٌة إلٌزي   

1911516  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       دوٌبً محمد             -  شباب بلدٌة إلٌزي   
1911625   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        برابح جمال             -  إتحاد عٌن البٌضاء   

1911838   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بورحلة بالل            -  إتحاد عٌن البٌضاء   
 

  (:19/10/2019فئة األكابر لٌوم شمس األصٌل تمنراست / إتحاد الحمادٌن ) ابلة  مق104 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910035  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بوعزة عبد هللا          -  إتحاد الحمادٌن   

1911159  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       رزوق عبد الفتاح       -  شمس األصٌل تمنراست   
1911247  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بجلول أسامة            -  شمس األصٌل تمنراست   

 

 



 

 
 

 

  (:19/10/2019 فئة األكابر لٌوم مستقبل بلدة عمر/ نجم باب الوادي ) ابلة  مق105 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911238   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن بردي عادل          -  نجم باب الوادي   

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

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910546  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن         قاشً ٌوسف       -  مستقبل بلدة عمر 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  24/10/2019ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

  (:19/10/2019فئة األكابر لٌوم أولمبً بوعامر / شباب جامعة ) ابلة  مق106 القضٌة رقم

 :     مسٌر تم طرده

 قام هذا األخٌر بمحاولة االعتداء على الحكم الرئٌسً ( أولمبً بوعامر ) من فرٌق 190216صٌاد الحاج رخصة رقم - 

 (. لبطولة كرة القدم هواة من القانون المنظم 116)   و البصق علٌه و بالتالً قررت اللجنة تطبٌق نص المادة 

  سنة إقصاء نافدة فً حق المسٌر صٌاد الحاج بمنعه من مزاولة أي وظٌفة أو نشاط مرتبطٌن بكرة القدم و ذلك ابتداء 01- 

 .24/10/2019  من تارٌخ 

 .24/10/2019ابتداء من تارٌخ  غرامة نافدة تدفع فً أجل شهر دج 10.000عشرة أالف - 
 

  (:19/10/2019فئة األكابر لٌوم رائد حاسً القارة / مستقبل الحمادٌن ) ابلة  مق107 القضٌة رقم

.(ورقة المقابلة ، تقرٌر الحكم الرئٌسً  )بعد دراسة الوثائق المرفقة بالملف -   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  سعٌدات سفٌان          - رائد حاسً القارة 1910045 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   

24/10/2019تدفع 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 

هامل بلخٌر              -  رائد حاسً القارة 1910008 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

24/10/2019تدفع 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 

 :     أحداث أشٌر علٌها

 بعد نهاٌة اللقاء و محاولتهم االعتداء على الطاقم التحكٌمً ( مستقبل الحمادٌن )اجتٌاح الملعب من طرف مناصري نادي - 

  فقرة 47)   و العبً الفرٌق الزائر لوال تدخل رجال القوة العمومٌة ما ٌعد إخالال بالنظام و ٌشكل و لهذا نطبق أحكام المادة  

 (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 4  

 .24/10/2019 بدون جمهور ابتداء من تارٌخ  (02) بمقابلتٌن  ( مستقبل الحمادٌن )معاقبة نادي - 

  .24/10/2019غرامة نافدة تدفع فً أجل شهر ابتداء من تارٌخ  دج 25.000خمسة وعشرون - 

  بسبب سوء التنظٌم طبقا للمادة24/10/2019غرامة نافدة تدفع فً أجل شهر ابتداء من تارٌخ  دج 5.000 خمسة أالف -

 .( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة131 )   

 

 

 

 

 

 



 
 

              لفئة األكابرثانًالقسم الجهوي ال

( أ )الفوج   
 

  (:19/10/2019 فئة األكابر لٌوم إتحاد قمار/ نادي المقارٌن ) ابلة  مق108 القضٌة رقم

.(ورقة المقابلة ، تقرٌر الحكم الرئٌسً  )بعد دراسة الوثائق المرفقة بالملف -   

بسبب االعتداء الجسدي الذي  من عمر المباراة81 أي الدقٌقة  من الشوط الثان36ًحٌث أن المقابلة توقفت فً الدقٌقة الـ -   

  .1911575 قحف عبد الحمٌد رخصة رقم (إتحاد قمار  )  طال الحكم الرئٌسً على ٌد أحد العبً نادي 

  و سعدونً ٌاسٌن1911573حٌث الحكم قد تعرض أٌضا للتهدٌد و الشتم من طرف الالعبٌن دغمة عادل رخصة رقم - 

.(إتحاد قمار  ) من نادي 1911558   رخصة رقم   

. أن الحكم قرر عدم مواصلة اللقاء جراء االعتداء الجسدي الذي لحق بهحٌث-    

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910434   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        زوزو عبد العتٌق       -  نادي المقارٌن   

 

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة القسم الجهوي األول و الثانً 114طبق نص المادة ن  

  قررت اللجنة
 

.(نادي المقارٌن  ) لصالح نادي (03/00) بنتٌجة ( إتحاد قمار )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

  الجسدي على الحكم الرئٌسًاالعتداء  -(إتحاد قمار  ) من فرٌق 1911575 رخصة رقم قحف عبد الحمٌدالالعب  معاقبة   -

غرامة نافدة دج 10.000  +24/10/2019 من تارٌخ ابتداء ذة سنة إقصاء ناف01 – ٌذكرإحداث ضرر جسمانً دون       

.24/10/2019 من تارٌخ ابتداءتدفع فً أجل شهر       
 

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة القسم الجهوي األول و الثانً 112طبق نص المادة ن  

  قررت اللجنة

 

  مقابالت نافذة ابتداء من04باإلقصاء لـ  ( إتحاد قمار ) من فرٌق 1911573معاقبة الالعب دغمة عادل رخصة رقم  -  

  و ذلك بسبب24/10/2019 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج10.000غرامة نافدة بقٌمة  + 24/10/2019   تارٌخ 

.    سبه و شتمه الحكم الرئٌسً بعد إعالن هذا األخٌر توقٌف المقابلة  

  مقابالت نافذة إبتداء من04باإلقصاء لـ  ( إتحاد قمار ) من فرٌق 1911558معاقبة الالعب سعدونً ٌاسٌن رخصة رقم - 

  و ذلك بسبب24/10/2019 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج10.000غرامة نافدة بقٌمة  + 24/10/2019   تارٌخ 

.    سب و شتم الحكم الرئٌسً بعد إعالن هذا األخٌر توقٌف المقابلة  

   

  (:17/10/2019 فئة األكابر لٌوم شباب تبسبست/ نادي بوغفالة ) ابلة  مق109 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910630   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        حفار السٌد علً        -  شباب تبسبست   

: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  24/10/2019ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 
 

 

 

 



 

 

  (:19/10/2019 فئة األكابر لٌوم نادي القبة تماسٌن/ ترجً تقدٌدٌن ) ابلة  مق110 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910466   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        درداش فاٌز             -  ترجً تقدٌدٌن   
1910451   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        باباي عبد المنغم        -  ترجً تقدٌدٌن   

  مدنً نصر الدٌن       - ترجً تقدٌدٌن 1910420 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   

24/10/2019تدفع 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 

بولٌفة شرف الدٌن      -  ترجً تقدٌدٌن 1910468 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

24/10/2019تدفع 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 

1910661  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       فرٌحً روصافً       -  نادي القبة تماسٌن   
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910429  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن        مدنً عالء الدٌن   -  ترجً تقدٌدٌن 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  24/10/2019ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة

:غرامات  
 

  وذلك24/10/2019 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( ترجً تقدٌدٌن )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   

 :     أحداث أشٌر علٌها

 دون إحداث أٌة ( ترجً تقدٌدٌن )بعد نهاٌة المقابلة تم رشق المساعد الثانً للحكم  بالحجارة من قبل مناصري نادي - 

  تدفع فً أجل شهر إبتداء من دج10.000بغرامة مالٌة نافدة تقدر بـ  ( ترجً تقدٌدٌن )  أضرار تذكر و علٌه ٌعاقب نادي 

 ج من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة المعدلة بموجب القرار الصادر فقرة 47)  طبقا للمادة 24/10/2019 تارٌخ 

 .( 07/10/2019  عن اإلتحاد الجزائري لكرة القدم بتارٌخ 

  بسبب سوء التنظٌم طبقا للمادة24/10/2019غرامة نافدة تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 5.000خمسة أالف - 

 .( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة131 )   
 

  (:19/10/2019 فئة األكابر لٌوم بترول حاسً مسعود/ إتحاد أنقوسة ) ابلة  مق111 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911861   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن زاوي محمد كمال   -  إتحاد أنقوسة   
1911278   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        حمانً عبد الرحمان    -  بترول حاسً مسعود   

 :غرامة على نادي
 

 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( بترول حاسً مسعود ) غرامة نافدة ٌدفعها نادي  دج20.000  عشرون ألف-

  من القانون المنظم لبطولة 86)  بسبب عدم تاكٌد اإلحتراز المدون على ورقة المقابلة طبقا لنص المادة 24/10/2019  

  .(  كرة القدم هواة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  (:19/10/2019 فئة األكابر لٌوم شبٌبة زلفانة/ إتحاد النزلة الوادي ) ابلة  مق112 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1940458   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        فار ٌاسٌن                -  إتحاد النزلة الوادي   

1910352  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       الصالح   . بن عبد هللا م-  إتحاد النزلة الوادي   
1910796   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        د.موالي عبد هللا صالح-  شبٌبة زلفانة   

 

  (ب )الفوج 
 

 

 

  (:19/10/2019 فئة األكابر لٌوم مولودٌة المقارٌن/ أمل سوف ) ابلة  مق113 القضٌة رقم

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911484  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن        فرٌحات بادٌس     -  أمل سوف 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  24/10/2019ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

  (:19/10/2019 فئة األكابر لٌوم نجم بوغفالة/ أتلٌتٌك حاسً مسعود ) ابلة  مق114 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911336   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن زغمان عبد العالً  -  أتلٌتٌك حاسً مسعود   
1911447   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن عمارة خلٌل         -  أتلٌتٌك حاسً مسعود   

1911446  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       روٌغً شمس الدٌن     -  أتلٌتٌك حاسً مسعود   
 

  (:19/10/2019 فئة األكابر لٌوم نادي سٌدي خوٌلد/ نادي المنظر الجمٌل ) ابلة  مق115 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  رواي محمد خالد       - نادي سٌدي خوٌلد 1911283 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   

24/10/2019تدفع 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 

خوٌلدي حمزة          -  نادي سٌدي خوٌلد 1911840 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

24/10/2019تدفع 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 
 

  (:19/10/2019فئة األكابر لٌوم مولودٌة بامندٌل / شباب قصر ورقلة ) ابلة  مق116 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911281   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        خمٌس نعٌم              -  شباب قصر ورقلة   
1910904   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بلكحلة محمد ناصر     -  شباب قصر ورقلة   

1911282   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        هاللً ٌونس            -  مولودٌة بامندٌل   
1910984   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن نادة تقً الدٌن       -  مولودٌة بامندٌل   

1910982   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        تجانً ٌعقوب           -  مولودٌة بامندٌل   

1910985   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن عاشورة محمد بحري -  مولودٌة بامندٌل   
 

 

 



 

 

  (:19/10/2019 فئة األكابر لٌوم شهداء قمار/ شباب عٌن قدٌمة ) ابلة  مق117 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1940858  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       معمري محمد بلكبٌر   -  شباب عٌن قدٌمة   

1910243  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بلوم محمد العٌد         -  شهداء قمار   
 

  (:19/10/2019 فئة األكابر لٌوم مولودٌة حاسً مسعود/ مولودٌة سعٌد عتبة ) ابلة  مق118 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910803   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        طٌبً الطٌب            -  مولودٌة سعٌد عتبة   
1911038   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        مختاري محمد ولٌد     -  مولودٌة حاسً مسعود   

 

  (:19/10/2019 فئة األكابر لٌوم شباب القواطٌن/ إتحاد الزقم ) ابلة  مق119 القضٌة رقم

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910562  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن    طوٌل عمار بهاء الدٌن-  شباب القواطٌن 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  24/10/2019ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

  (ج )الفوج 
 

  (:19/10/2019 فئة األكابر لٌوم ترجً مرماد/ جوهرة قصر الحٌران ) ابلة  مق120 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910510   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        دمانة صدام حسٌن      -  جوهرة قصر الحٌران   
1911385  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بن داود صافً الدٌن   -  جوهرة قصر الحٌران   

:عقوبات بالطرود  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911760  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم صوابرٌة ٌونس        -  ترجً مرماد   

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

  (:19/10/2019 فئة األكابر لٌوم وداد مدٌنة زلفانة/ رائد متلٌلً ) ابلة  مق121 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910605   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن حمدون نور الدٌن   -  رائد متلٌلً   

1910185  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً موالي إبراهٌم سلٌمان  -  وداد مدٌنة زلفانة   
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطةل
1910944  بطاقة حـمراء بسبب شتم العب منافس      حرمة عبد الحفٌظ       -  وداد مدٌنة زلفانة   

تدفع فً أجل شهر  دج 3.000غرامة قدرها  + 24/10/2019 إبتداء من تارٌخ (02)ٌعـاقب باإلقصاء النافذ لمقابلتٌن   

  (.                   من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة111)   طبقا لنص المادة 24/10/2019إبتداء من تارٌخ                
 

 

 

 

 



 

  (:19/10/2019 فئة األكابر لٌوم نصر حاسً الدالعة/ وفاق برٌدة ) ابلة  مق122 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910330   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        شاللً أحمد             -  وفاق برٌدة   

 

  (:19/10/2019 فئة األكابر لٌوم مولودٌة أوالد القعدة/ جٌل بودواٌة برٌان ) ابلة  مق123 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911702  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       لومً أحمد فوضٌل     -  جٌل بودواٌة برٌان   

1910188  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       صافً عالل             -  مولودٌة أوالد القعدة   
 

(الدور الثانً  )سنة ( 19)مقابالت كأس الجمهورٌة فئة األواسط أقل من   
 

 

 

 

  (:18/10/2019وفاق هقار تمنراست فئة األواسط  لٌوم / نادي سالفٌن  ) مقابلة 124القضٌة رقم 

:اإلنذارات  
 

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بالمٌن خلٌل             -  نادي سالفٌن    1960027      بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
بالمٌن محمد إسالم     -  نادي سالفٌن  1940049 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

شقنً محرز             -  وفاق هقار تمنراست    1941285      بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

  (:18/10/2019أمل ورقلة فئة األواسط  لٌوم / نادي مدرسة األمل  ) مقابلة 125القضٌة رقم 

:اإلنذارات  
 

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بولٌفة محمد             -  نادي مدرسة األمل    1960144      بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

بوزٌت علً             -  أمل ورقلة  1941190 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
 

  (:18/10/2019أولمبً بوعامر فئة األواسط  لٌوم / نادي بوغفالة  ) مقابلة 126القضٌة رقم 

:اإلنذارات  
 

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
كبور ٌاسر              -  نادي بوغفالة    1960515      بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

الرملً العٌد             -  أولمبً بوعامر  1941052 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
 

  (:18/10/2019شباب عٌن قدٌمة فئة األواسط  لٌوم / مستقبل الروٌسات  ) مقابلة 127القضٌة رقم 

.(ورقة المقابلة ، تقرٌر الحكم الرئٌسً  )بعد دراسة الوثائق المرفقة بالملف -   

.قد رفض لعب المقابلة بحجة إنعدام األمن (شباب عٌن قدٌمة  )حٌث أن نادي -   

.حٌث أنه للحكم الرئٌسً سلطة إتخاذ القرار الذي ٌراه مناسبا بإعتباره المسؤول األول عن كل مجرٌات المقابلة-   

  و بالتالً ٌعاقب(من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى  52 )حٌث أن الجنة قررت تطبٌق نص المادة - 

:  بماٌلً( شباب عٌن قدٌمة )نادي     

  .(مستقبل الروٌسات  )لصالح  ( 00/ 03 ) بنتٌجة(  شباب عٌن قدٌمة )خسارة المقابلة تحت طائلة العقوبة بالنسبة لفرٌق - 

.24/10/2019 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شباب عٌن قدٌمة )دفعها فرٌق غرامة نافذة ي دج 2.500ألفٌن وخمسمائة -   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  (:18/10/2019مستقبل موفلون فئة األواسط  لٌوم / شعار نهقار تمنراست  ) مقابلة 128القضٌة رقم 

:اإلنذارات  
 

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
حمداوي أحمد أمٌن     -  شعار نهقار تمنراست    1940025      بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
محجر السٌد أحمد       -  شعار نهقار تمنراست  1960022 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

بختً عبد الوهاب       -  مستقبل موفلون    1940479      بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

صابر محمد نور الدٌن -  مستقبل موفلون    1940611      بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

  (:18/10/2019شباب تبسبست فئة األواسط  لٌوم / شباب جامعة  ) مقابلة 129القضٌة رقم 

:اإلنذارات  
 

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بركة شمس الدٌن       -  شباب جامعة    1940596      بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

عزري عبد القادر      -  شباب جامعة  1940168 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
روٌسً أحمد           -  شباب جامعة    1940234      بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

عمٌشً طارق          -  شباب تبسبست  1940728 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
حمرة داود              -  شباب تبسبست    1940732      بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

بن طاجٌن ناصر       -  شباب تبسبست  1940937 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
 

  (:18/10/2019 وفاق المغٌر فئة األواسط  لٌوم /إتحاد النزلة تقرت  ) مقابلة 130القضٌة رقم 

:اإلنذارات  
 

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خٌشة محمد العٌد       -  إتحاد النزلة تقرت    1940298      بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

فزاعً مسعود          -  وفاق المغٌر    1940816      بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

  (:18/10/2019المجمع الرٌاضً ورقلة فئة األواسط  لٌوم / شباب بنً ثور  ) مقابلة 131القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1941145  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    بن نٌة ٌحً             -  شباب بنً ثور   

   من85)  طبقا لنص  المادة 24/10/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

شٌبانً عز الدٌن        -  المجمع الرٌاضً ورقلة 1940023 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

  (:18/10/2019إتحاد الحمادٌن فئة األواسط  لٌوم / نادي التضامن السوفً  ) مقابلة 132القضٌة رقم 

:اإلنذارات  
 

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خالٌفة محمد الكامل    -  نادي التضامن السوفً    1941163      بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
معمري سعد            -  إتحاد الحمادٌن  1941050 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1941033  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن نصرات ٌحً           -  إتحاد الحمادٌن   

.      ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 87)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة  
 

 

 

 

 

 



 

 

:المقابالت التً لم تسجل بها أٌة مخالفات  

.17/10/2019وفاق هقار تمنراست بتارٌخ / رائد سٌدي ساعد -   

.19/10/2019إتحاد برٌان بتارٌخ / إتحاد العسافٌة -   

.19/10/2019مولودٌة سٌدي سلٌمان بتارٌخ / شباب حاسً مسعود -   

.19/10/2019أمل ورقلة بتارٌخ / مستقبل موفلون-   

  

 
 

                            المسٌر اإلداري لقسم اإلنضباط
                           درٌس الهواري               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


