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 دراسة القضايا 

 مقابالت كاس الجمهورية لفئة األكابر

  ) الدور السادس (
 

 القضية رقم 300 مقابلة ) شباب بني ثور / نادي بلدية تقرت فئة األكابر ليوم 2019/11/30 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
          ميموني أسامة   - شباب بني ثور 306607  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي       

 

 القضية رقم 301 مقابلة ) إتحاد بريان / اإلتحاد السوفي فئة األكابر ليوم 2019/11/30 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
شانع عبد النور          - إتحاد بريان 1911397 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
1911401  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       شويرب بن حرز هللا    - إتحاد بريان   

1911456  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       عبد العزيز     بلعمري - إتحاد بريان   

ليفة ميلود                - اإلتحاد السوفي 86000004 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
بلعباس عبد الغاني       - اإلتحاد السوفي 89351022 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

 

 القضية رقم 302 مقابلة ) التضامن السوفي / أمل سريع متليلي فئة األكابر ليوم 2019/11/30 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
فرحات أحميدة يحي     - التضامن السوفي 318303 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
318306  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       شلبي عمارة              - التضامن السوفي   

شمخة عبد الباسط       - أمل سريع متليلي 99003038 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقابالت بطولة القسم الجهوي األول لفئة األكابر

  الفوج ) أ (
 

 القضية رقم 303 مقابلة ) وفاق مقر / ألمبي الوادي فئة األكابر ليوم 2019/11/30 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بوليفة إسحاق            - وفاق مقر 1910717  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

مقروفاق  1911112  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        هباز بالل                -   
جديعي أكرم             - وفاق مقر 1910731  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

بن عمر حمزة           - ألمبي الوادي 1910681  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
لعلمي معتز باهلل         - ألمبي الوادي 1910348  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

      الخالق حشيفة عبد  - ألمبي الوادي 1910254  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي       
أونيسي منير             - ألمبي الوادي 1910256  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

الوادي ألمبي 1910341  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        حشيفة محمد الصادق    -   

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1911228  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين كروش محمد ش. الدين - وفاق مقر   

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  05/12/2019يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تاريخ   

(.                                                         كرة القدم هواة                 

 :     طردهمسير تم 

 الحكم اتعلى قرار المتكرر بسبب اإلحتجاج 190078رخصة رقم  براهيمي عمر ( وفاق مقر)  لنادي الكاتب العام -

  طبقا 05/12/2019دفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ ت دج 2.000نافدة + غرامة قدرها  لمقابلة واحدة اإلقصاءيعاقب ب  

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

 غرامات:
 

بسبب سوء  وذلك 05/12/9201في أجل شهر إبتداء من تاريخ  (وفاق مقر  )غرامة يدفعها نادي دج  3.000 أالفثالثة  -  

.(  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 130) ( و هذا تطبيقا لنص المادة  إنذارات 05التسيير للفريق )     
 

بسبب وذلك 05/12/9201في أجل شهر إبتداء من تاريخ  (أولمبي الوادي  )غرامة يدفعها نادي دج  3.000 أالفثالثة  -  

.(  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 130) ( و هذا تطبيقا لنص المادة  إنذارات 05التسيير للفريق ) سوء     
 

 القضية رقم 304 مقابلة ) إتحاد النخلة / إتحاد ورقلة فئة األكابر ليوم 2019/11/30 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
مدخل عبد الرزاق       - إتحاد النخلة 1910751 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

05/12/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 2.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 110) طبقا لنص المادة   

كادي محمد فاتح         - إتحاد ورقلة 1910317 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

05/12/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 2.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 110) طبقا لنص المادة   
 

 

 

 

 

 

 



 

 القضية رقم 305 مقابلة ) أمل ورقلة / نجوم إليزي فئة األكابر ليوم 2019/11/30 (:

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

قنوعة يعقوب            - أمل ورقلة 1911607  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
 

 القسم الجهوي األول لفئة األكابر

 الفوج ) ب (
 

 القضية رقم 306 مقابلة ) نجم باب الوادي / شباب جامعة فئة األكابر ليوم 2019/11/30 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

لعماري أيمن             - نجم باب الوادي 1911235  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

دودي حديفة              - نجم باب الوادي 1910591 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
1910553  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير             عبد الرحمان عناد  - نجم باب الوادي 

بن زاوي هيثم           - شباب جامعة 1910135 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

05/12/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 2.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 110) طبقا لنص المادة   

طير      بطاقة صفراء بسبب اللعب الخ مدني طارق              - شباب جامعة 1910180   
 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين
 )إحداهما بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم(

أيمنمسعودي  - شباب جامعة 1910141  

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  05/12/2019يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تاريخ   

(.                                                         كرة القدم هواة                 
 

 القضية رقم 307 مقابلة ) شباب بلدية إليزي / مستقبل الحمادين فئة األكابر ليوم 2019/11/30 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

نعجة ياسين              - شباب بلدية إليزي 1911492 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
مروش إسماعيل     عأ - شباب بلدية إليزي 1911521 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

0821191  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير                     ليفة عادل   - مستقبل الحمادين 

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1910818  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين          فيق    ومرخي ت - مستقبل الحمادين 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  05/12/2019يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تاريخ   

.                                                       (  كرة القدم هواة                 
 

 القضية رقم 308 مقابلة ) إتحاد عين البيضاء / أولمبي بوعامر فئة األكابر ليوم 2019/11/30 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
إحتجاجه على قرار   بطاقة صفراء بسبب  رعدي سامي            - أولمبي بوعامر 1910508   

05/12/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 2.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 110) طبقا لنص المادة   
 



 القسم الجهوي الثاني لفئة األكابر

 الفوج ) أ (
 

 القضية رقم 309 مقابلة ) شباب حاسي مسعود / نادي المقارين فئة األكابر ليوم 2019/11/28 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
ملوح سهيل              - شباب حاسي مسعود 1911621 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
ملوح مسعود             - شباب حاسي مسعود 1911533 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

1910418  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        المقاريننادي   يعقوب ينال سيف        -   

1910417  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        زنو أدم                   - نادي المقارين   
1910433  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        زوزو عبد الخالق        - نادي المقارين   

 

 القضية رقم 310 مقابلة ) نادي بوغفالة / إتحاد النزلة فئة األكابر ليوم 2019/11/30 (:

(. الرسميينرير ابعد دراسة الوثائق المرفقة بالملف ) ورقة المقابلة، تق -  

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بوغفالةنادي  1911433 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       طرابلسي أحمد رمزي  -   
صحراوي خالد          - نادي بوغفالة 1911918 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

1910352  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بن عبد هللا م. صالح    - إتحاد النزلة   
1910032  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       كساب يونس             - إتحاد النزلة   

 أحداث أشير عليها:

شتم الطاقم التحكيميسب وببعد نهاية المقابلة  ( نادي بوغفالة) من فريق  1911089قيام الالعب ستال حسين رخصة رقم  -  

على محافظ اللقاء دون إحداث ضرر جسدي يذكر. االعتداءباإلضافة إلى تهديد الحكم المساعد الثاني و     

 نطبق نص المادة 114 فقرة ج من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة القسم الجهوي األول و الثاني      

 قررت اللجنة

 اإلعتداء بسبب( 01) باإلقصاء لمدة سنة ( نادي بوغفالة) من فريق  1911089ستال حسين رخصة رقم الالعب معاقبة  -

دج  10.000 + 05/21/9201 من تاريخ بتداءالجسدي على محافظ اللقاء بعد نهاية المقابلة دون إحداث ضرر جسدي يذكر إ

.50/21/9201تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ غرامة نافدة   
  

 القضية رقم 311 مقابلة ) إتحاد أنقوسة / إتحاد قمار فئة األكابر ليوم 2019/11/30 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
        عميرات محمد    - إتحاد أنقوسة 1911272 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي       

خاخة سعيد               - إتحاد أنقوسة 1910368 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

1911566  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        دغمة عصام             - إتحاد قمار   
 

 

 القضية رقم 312 مقابلة ) ترجي تقدين / شباب الحدب فئة األكابر ليوم 2019/11/30 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
قادري حسام             - ترجي تقديدين 1910427  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

خديم أسامة               - شباب الحدب 1911922 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

05/12/2019من تاريخ  تدفع في أجل شهر إبتداء دج 2.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 110) طبقا لنص المادة   
 

 

 



 القسم الجهوي الثاني لفئة األكابر

 الفوج ) ب (
 

 القضية رقم 313 مقابلة ) أتليتيك حاسي مسعود / شباب قصر وقلة فئة األكابر ليوم 2019/11/28 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بوعافية محمد ض.الدين - أتليتيك حاسي مسعود 1911519 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

 

 القضية رقم 314 مقابلة ) نجم بوغفالة / شباب القواطين فئة األكابر ليوم 2019/11/28 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
صياد إسماعيل           - نجم بوغفالة 1911912 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

بن الشيخ أحمد           - نجم بوغفالة 1910377 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
1910394  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        دوش سعيد               - شباب القواطين   

1910378  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        ضو محمد أيمن          - شباب القواطين   
1910405  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        سروتي بلخير            - شباب القواطين   

 

 القضية رقم 315 مقابلة ) مولودية المقارين / شهداء قمار فئة األكابر ليوم 2019/11/30 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
قوي سراج الدين         - مولودية المقارين 1911068 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
حريزات الصادق        - شهداء قمار 1910289 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

 

 القضية رقم 316 مقابلة ) أمل سوف / إتحاد الزقم فئة األكابر ليوم 2019/11/30 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
همامي الحاج الحبيب    - أمل سوف 1911301 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
بلعيد نصر الدين         - أمل سوف 1911904 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

بن خليفة المشري        - أمل سوف 1911559 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

05/12/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 2.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 110) طبقا لنص المادة   

ساسي عبد القادر         - إتحاد الزقم 1911751 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
ليفة فارس                - إتحاد الزقم 1911305 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

 

 

 القضية رقم 317 مقابلة ) نادي سيدي خويلد / مولودية حاسي مسعود فئة األكابر ليوم 2019/11/30 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
فرتوني محمد خويلد     - نادي سيدي خويلد 1911346 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
رواي مروان             - نادي سيدي خويلد 1911707 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

1911031  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بوعكة زهير             - مولودية حاسي مسعود   
 

 

 

 



 القسم الجهوي األول لفئة األكابر

 الفوج ) ج (

 

 القضية رقم 318 مقابلة ) مستقبل لماضي / جوهرة قصر الحيران فئة األكابر ليوم 2019/11/30 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بوسنة قويدر             - مستقبل لماضي 1910882 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
نوعي محمد نذير        - جوهرة قصر الحيران 1911390 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

قرزو عبد الجليل        - جوهرة قصر الحيران 1911355 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
 

 القضية رقم 319 مقابلة ) وفاق بريدة / رائد متليلي فئة األكابر ليوم 2019/11/30 (:

بعد دراسة الوثائق المرفقة بالملف ) ورقة المقابلة (. -  

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
براديد حمزة              - وفاق بريدة 1910081 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
بن سعيد بلقاسم           - وفاق بريدة 1910090 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

بن نوي أحمد             - رائد متليلي 1910567 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
بن دارة يحي             - رائد متليلي 1910628 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

 

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1911411  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسيم حمادي سهيل             - رائد متليلي   

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

ي خالل الوقت بدل الضائع المحددأ من الشوط الثاني 48الـ توقفت في الدقيقة  ن المقابلةث حسب تصريح الحكم فإحي -  

من القانون  21مخالفا لنص المادة  ما يعد تصرفاالملعب  أرضية ) وفاق بريدة (الفريق المحلي  مغادرة طبيبمباشرة بعد     

القانون من  01الفقرة  21نص المادة ل طبقا ) وفاق بريدة (معاقبة فريق  وعليه قرر اللجنة المنظم لبطولة كرة القدم هواة    

.) مرحلة الذهاب ( المنظم لبطولة كرة القدم هواة    

)رائد متليلي( لصالح فريق  00//03بنتيجة  ) وفاق بريدة (خسارة المقابلة بالنسبة لفريق  -    

.05/12/2019في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ) وفاق بريدة (يدفعها فريق  غرامة مالية نافذة دج 5.000خمسة أالف  -  
 

 

 بطولة القسم الجهوي لفئة أقل من 19 سنة

 الفوج ) ج (
 

 القضية رقم 320 مقابلة ) شباب عين قديمة / نادي بوغفالة فئة األواسط ليوم 2019/11/29 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
معمري محمد بلكبير     - شباب عين قديمة 1940858 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

 عقوبات بالطرود: 
 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1940639  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    مسعي محمد صالح      - نادي بوغفالة   

  من 85) طبقا لنص  المادة  05/12/2019من تاريخ  تدفع في أجل شهر إبتداءدج  005.1الحكم يعاقب بغرامة قدرها                 

.(الفئات الصغرى القانون المنظم لبطولة كرة القدم                  
 



 الفوج ) د (
 

 القضية رقم 321 مقابلة ) أمل ورقلة / شباب بني ثور فئة األواسط ليوم 2019/11/29 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بوزيت علي              - أمل ورقلة 1941190 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

 

 القضية رقم 322 مقابلة ) مولودية بامنديل / نجم بوغفالة فئة األواسط ليوم 2019/11/29 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1229194 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير                  عطوات سيف  - مولودية بامنديل 
8001940  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار              أبايحي عبد القادر  - نجم بوغفالة 

  من 85) طبقا لنص  المادة  05/21/2019دفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ تدج  005.1الحكم يعاقب بغرامة قدرها                 
.(الفئات الصغرى القانون المنظم لبطولة كرة القدم                  

1940752  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    حمدي أسامة سعيد          - نجم بوغفالة   

  من 85) طبقا لنص  المادة  05/12/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  005.1الحكم يعاقب بغرامة قدرها                 

.(الفئات الصغرى القانون المنظم لبطولة كرة القدم                  
 

 الفوج ) ي (
 

 القضية رقم 323 مقابلة ) شباب تبسبست / نادي المقارين فئة األواسط ليوم 2019/11/29 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
طالب عبد المنتصر      - شباب تبسبست 1941354 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

المقاريننادي  1940210 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       كانون بلقاسم             -   
 

 

 تسوية وضعية عقابية
 

بتاريخ 1732و المسجل تحت رقم  ( شباب حاسي مسعود )بعد اإلطالع على الطلب المودع من طرف فريق  -  

ميهوبي عبد الغاني يه اإلثنين و هما :تسوية الوضعية العقابية لالعب ناديو الذي من خالله طلب هذا ال  04/12/2019     

. 1911504و عياض معاد رخصة رقم  1911628رخصة رخصة رقم      

ذة بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم خاللناف( 01بمقابلة ) ينقباعم ين ميهوبي عبد الغاني و عياض معادحيث أن الالعب -  

.90/11/2019حاسي مسعود ( بتاريخ / شباب  شبيبة زلفانة) جمعت كل من  المقابلة التي     

في المقابلة الموالية التي جرت بين فريق هماشاركين ميهوبي عبد الغاني و عياض معاد قد تم إالالعب حيث أن الالعب -  

.مالموقعة عليهالعقوبة ا مادون إستنفاذه 14/11/2019بتاريخ  ( شباب سيدي عمران/  شباب حاسي مسعود)    

.ينالمذكور ينقدم بطلب لتسوية وضعية الالعبت  ( شباب حاسي مسعود )حيث أن فريق  -  
                                                

 بعد الدراسة قررت اللجنة
 

 

المادة نطبق نص ( شباب حاسي مسعود )بفريق  ينالناشط ميهوبي عبد الغاني و عياض معاد ينلتسوية وضعية الالعب -  

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة.  134     

إبتداء ذتين( ناف 20)  مقابلتين يساوي في المجموع ( ما 10+  01زائد العقوبة األصلية )  ذة( مقابلة إقصاء ناف01) -  

بالنسبة لكل العب. 27/11/9201من تاريخ     
 

 

 



 المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات:

كأس الجمهورية الدور السادس المقابلة لم تلعب لغياب الفريق الزائر. 30/11/2019إتحاد أفلو بتاريخ /  أولمبيك المقرن -  

.28/11/2019مولودية بامنديل بتاريخ /  مولودية سعيد عتبة -  

.30/11/2019شباب سيدي عمران بتاريخ /  مولودية سيدي سليمان -  

.30/11/2019بتاريخ  إتحاد العسافية/  جيل بودواية بريان -  

.30/11/2019وداد مدينة زلفانة بتاريخ /  مولودية أوالد القعدة -  

.30/11/2019بترول حاسي مسعود بتاريخ /  شباب تبسبست -  

.30/11/2019بتاريخ  شبيبة زلفانة /القبة تماسين -  

.30/11/2019أمل سيدي مهدي / وفاق عين ماضي بتاريخ  -  

.30/11/2019بلدة عمر / وفاق هقار تمنراست بتاريخ مستقبل  -  

 

 

 

 
 

 المسير اإلداري لقسم اإلنضباط                           
                          دريس الهواري               ا 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


