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         دراسة القضايا  

 مقابالت كأس الجمهورية فئة األكابر ) الدور الثاني (
 

 القضية رقم  001 مقابلة ) القبة تماسين / مستقبل بلدة عمر فئة األكابر ليوم 2019/09/24 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910531   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        كانوري عماد الدين      - القبة تماسين   

1910624   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        قادري عمار             - القبة تماسين   
1910830   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        زكيزكي محمد           - القبة تماسين   

1910680  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير          بوهالل جمال          - القبة تماسين 
 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
9105801  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين              بوهريرة فاتح  - مستقبل بلدة عمر 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  26/09/2019يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تاريخ   

(.                                                         كرة القدم هواة                 
 

 القضية رقم 002 مقابلة ) إتحاد بلدية أنقوسة / بترول حاسي مسعود فئة األكابر ليوم 2019/09/24 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
0367191 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بن منصور عبد الباسط   - إتحاد بلدية أنقوسة   
9301910 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       عزي سيف الدين         - بترول حاسي مسعود   

 

 القضية رقم 003 مقابلة ) نجم بوغفالة / نادي بوغفالة فئة األكابر ليوم 2019/09/24 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910104   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        خديمو عادل             - نجم بوغفالة   
1910102   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بن الزائر عبد الباسط   - نجم بوغفالة   

1911089   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بوغفالةنادي   ستال حسين              -   
1910652   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي           طبشي عبد السالم     - نادي بوغفالة 

 

 
 



 

 القضية رقم  004 مقابلة ) شباب جامعة / ترجي تقديدين فئة األكابر ليوم 2019/09/24 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910182   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بسرة عبد الحليم         - شباب جامعة   

1910463   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        قادري عمار             - ترجي تقديدين   

  

 القضية رقم  005 مقابلة ) وفاق هقار تمنراست / شمس األصيل تمنراست فئة األكابر ليوم 2019/09/24 (:

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
9115481  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين            محجوب يوسف - وفاق هقار تمنراست 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  26/09/2019يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تاريخ   

(.                                                         كرة القدم هواة                 

 

      مقابالت بطولة القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج ) أ (
 

 القضية رقم 006 مقابلة ) مولودية البيضاء / وفاق مقر فئة األكابر ليوم 2019/09/21 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1911103  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي          بن سعيد مصطفى        - مولودية البيضاء   
1910734  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بن دحمان شعيب         - وفاق مقر   

 

 القضية رقم 007 مقابلة ) إتحاد حاسي الدالعة / وفاق المغير فئة األكابر ليوم 2019/09/21 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
             بلعباس زيمقو - إتحاد حاسي الدالعة 1910342 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير      

 

 الجهوي األول فئة األكابر الفوج ) ب (
 

 القضية رقم 008 مقابلة ) شباب جامعة / إتحاد الحمادين فئة األكابر ليوم 2019/09/21 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
مسعودي أيمن             - شباب جامعة 1910141 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
فتيتي محمد لحسن         - شباب جامعة 1910344 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

              باديس  لعبيد  - إتحاد الحمادين 1910056 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير      
فاروق           محبوب  - إتحاد الحمادين 1910042 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

 

 القضية رقم 009 مقابلة ) رائد حاسي القارة / مستقبل بلدة عمر فئة األكابر ليوم 2019/09/21 (:

 اإلنذارات:

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

1910580  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي          بلدة عمرمستقبل   بوهريرة فاتح             -   
 

 

 

 



 
 

 القضية رقم 010 مقابلة ) نجم باب الوادي / إتحاد عين البيضاء فئة األكابر ليوم 2019/09/21 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

جباري معتز صالح       - إتحاد عين البيضاء 1911635 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي           
يوسف عبد العزيز         - إتحاد عين البيضاء 1810381 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تسوية وضعية عقابية
 

الذي  و   23/09/9201بتاريخ  1280و المسجل تحت رقم  (إتحاد النخلة  )بعد اإلطالع على الطلب المودع من طرف نادي  -

.2018/2019الموسم  1811287يونسي أيمن رقم الرخصة طلب من خالله هذا الفريق تسوية الوضعية العقابية لالعب   

01/03/2019تاريخ ( بسبب الخطاء الجسيم و ذلك أثناء اللقاء الذي جرى ب02حيث أن الالعب يونسي عوقب بـمقابلتين ) -  

بن فريق ) وفاق عين ماضي / إتحاد النخلة (.    

(إتحاد النخلة / إتحاد الزاوية العابدية ) فريق كل من  جمعت  التي تم إشراكه في المقابلة يونسي أيمن قدالالعب  أن حيث -  

دون إستنفاده ألي جزء من العقوبة الموقعة عليه. 08/03/2019بتاريخ     

.يونسي أيمنلالعب العقابية  بطلب لتسوية وضعية 9201/2020خالل الموسم الحالي  ( إتحاد النخلة )فريق تقدم  حيث -  
                                               

 قررت اللجنة                 
 

 

تحتفئة األكابر  ( إتحاد النخلة )بفريق  2019/2020خالل الموسم الحالي  ة وضعية الالعب يونسي أيمن الناشط لتسوي -  

هواة. القانون المنظم لبطولة كرة القدم  من 134نطبق أحكام المادة  9107481رقم اإلجازة     

( مقابالت إقصاء نافذة إبتداء  30( مايساوي في المجموع  )  20+  01( مقابلة إقصاء نافذة + العقوبة األصلية ) 01) -  

.26/09/2019تاريخ  من    
 

 

 

 

 

 المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات:

 - مولودية سعيد عتبة / نادي بوغفالة بتاريخ 2019/09/12 ) كأس الجمهورية ( لم تجرى المقابلة بسبب غياب الفريق المحلي.

 - مولودية حاسي مسعود / إتحاد بلدية أنقوسة تاريخ 2019/09/13 ) كأس الجمهورية (.

) كأس الجمهورية (. 13/09/2019البيضاء تاريخ  جيل بن نانة / مولودية -  

) كأس الجمهورية (. 13/09/2019رائد حاسي القارة / رائد المنيعة تاريخ  -  

) كأس الجمهورية (. 13/09/2019تحت القصر / أمل الشويطر تاريخ  -  

 - إتحاد حاسي الدالعة / وفاق بريدة تاريخ 2019/09/13 ) كأس الجمهورية (.

) كأس الجمهورية (. 14/09/2019ر/ نادي المقارين تاريخ وفاق مق -  

 - مولودية سيدي سليمان / ترجي تقديدين تاريخ 2019/09/14 ) كأس الجمهورية (.

 - وفاق المغير / أمل سيدي مهدي تاريخ 2019/09/17 ) كأس الجمهورية (.

الجمهورية (.) كأس  17/09/9201القبة تماسين تاريخ /  مولودية المقارين -  

) كأس الجمهورية (. 17/09/9201مستقبل سيدي عمران بتاريخ /  مستقبل بلدة عمر -  

 - إتحاد ورقلة / أمل ورقلة تاريخ 2019/09/20 ) بطولة القسم الجهوي (.

) بطولة القسم الجهوي (. 21/09/2019أولمبي بوعامر / وفاق هقار تمنراست تاريخ  -  

) بطولة القسم الجهوي (. 21/09/2019دي مهدي تاريخ مستقبل موفلون / أمل سي -  

) بطولة القسم الجهوي (. 21/09/2019رائد سيدي ساعد / شباب بلدية إليزي تاريخ  -  

) بطولة القسم الجهوي (. 21/09/2019أولمبي الوادي / إتحاد النخلة تاريخ  -  

لجمهورية (.) كأس ا 24/09/2019إتحاد الحمادين / شباب القواطين بتاريخ  -  

 



 

 - نادي المقارين / أمل سيدي مهدي بتاريخ 2019/09/24 ) كأس الجمهورية (.

 - نادي جيل بن نانة / إتحاد العسافية بتاريخ 2019/09/24 ) كأس الجمهورية ( لم تجرى المقابلة بسبب غياب الفريق الزائر.

 - مستقبل لماضي / وداد مدينة زلفانة بتاريخ 2019/09/24 ) كأس الجمهورية (.

) كأس الجمهورية (. 24/09/2019إتحاد النزلة الوادي / مستقبل الحمادين بتاريخ  -  

 

 

 

 

 

 
 

 المسير اإلداري لقسم اإلنضباط                           
                          دريس الهواري                

 
 


