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  الجلسة المنعقدة بتاريخ:2020/01/08    
 
   

 
 

         دراسة القضايا      

 مقابالت القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج ) أ (
 

   ) مرحلة الذهاب (
 

 القضية رقم 395 مقابلة ) أمل سيدي مهدي / أمل ورقلة فئة اكابر ليوم 2019/11/16 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1911223  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        حمادي صالح            - أمل سيدي مهدي    

1911616  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        صالح بدر الدين          - أمل ورقلة    
1941462  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        فاطمي أحمد أمين        - أمل ورقلة    

 

   ) مرحلة العودة (
 

 القضية رقم 396 مقابلة ) أمل ورقلة / إتحاد ورقلة فئة األكابر ليوم 2020/01/04 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        قرفي يعقوب               - أمل ورقلة 1911812   

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير          1911597 شهدي شرف الدين       - أمل ورقلة    
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        معروف محمد أنس       - أمل ورقلة 1911605   

هرندو فارس              - إتحاد ورقلة 1910207 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1912397     بطاقة حمراء بسبب السب العلني يعاقب كروش أنور              - أمل ورقلة   

طبقا لنص 08/01/2020غرامة نافذة تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 3.000+ ( 02)باإلقصاء النافذ لمقابلتين                  

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة (. 111) المادة                  

1910208  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  شرفي عبد الرؤوف      - إتحاد ورقلة   

تدفع    دج 3.000مقابالت نافدة + غرامة مالية قدرها ( 03)يعاقب باإلقصاء لثالثة  -منافس دون إحداث ضرر جسدي                  

المنظم لبطولة كرة القدم هواة (.من القانون  113) طبقا لنص المادة  08/01/2020في أجل شهر إبتداء من تاريخ                  
 

 



 أحداث أشير عليها:     

 باإلحتجاج على قرارت الحكم يعاقب باإلقصاء لمقابلة 190311( طرية كمال رخصة رقم  أمل ورقلةقيام مدرب نادي )  -

 من  101)  المادةطبقا لنص  08/01/2020تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  2.000واحدة نافدة + غرامة قدرها   

 (.  القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  

 غرامات:
 

و ذلك بسبب سوء  08/01/2020في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ) أمل ورقلة (غرامة يدفعها نادي دج  3.000 أالفثالثة  -

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

 القضية رقم 397 مقابلة ) وفاق عين ماضي / نجوم إليزي فئة األكابر ليوم 2020/01/04 (:

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910776  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسيم ماضيوفاق عين   حمري لحسن             -   

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة (. 109)  ( نافدة طبقا لنص المادة02يعاقب باإلقصاء لمقابلتين )                  
 

 القضية رقم 398 مقابلة ) وفاق المغير / إتحاد حاسي الدالعة فئة األكابر ليوم 2020/01/04 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        بن حمادي عبد العالي     - وفاق المغير 1910698   

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910372  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين عجالت حرز هللا          - إتحاد حاسي الدالعة   

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  08/01/2020يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تاريخ   

(.                                                         كرة القدم هواة                 

 

 مقابالت القسم الجهوي األول فئة األكابر

  الفوج ) ب (
 

 القضية رقم 399 مقابلة ) إتحاد الحمادين / شباب جامعة فئة األكابر ليوم 2020/01/04 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        بن عون عبد العظيم       - إتحاد الحمادين 1910105   

1910107  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بوشول زكرياء           - إتحاد الحمادين    
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        جغبالة عبد اللطيف        - شباب جامعة 1910314   

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910142  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين دغيش محمد األمين       - شباب جامعة   

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  08/01/2020إبتداء من تاريخ يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

(.                                                         كرة القدم هواة                 
 

 

 

 

 

 

 



 القضية رقم 400 مقابلة ) أولمبي بوعامر / وفاق هقار تمنراست فئة األكابر ليوم 2020/01/04 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        سايب بوحفص            - أولمبي بوعامر 1910236   

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير          1911915 بوشعير أمين             - أولمبي بوعامر    
1912403  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        كرزازي أمين            - وفاق هقار تمنراست    

الزاهي عبد الرحمان      - وفاق هقار تمنراست 1911588 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
هقار تمنراست وفاق 1912398 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       كياني أيمن                 -   

 

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910469  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين خرفي محمد المهدي      - أولمبي بوعامر   

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  08/01/2020واحدة نافدة إبتداء من تاريخ يعاقب باإلقصاء لمقابلة   

(.                                                         كرة القدم هواة                 
 

 القضية رقم 401 مقابلة ) مستقبل بلدة عمر / رائد حاسي القارة فئة األكابر ليوم 2020/01/04 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        سعيدات نذير              - رائد حاسي القارة 1910048   

 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر

  الفوج ) أ (
 

 القضية رقم 402 مقابلة ) إتحاد أنقوسة / شباب الحدب فئة األكابر ليوم 2019/12/19 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
خاخة سعيد                - إتحاد أنقوسة 1910368 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
1910390  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        قريشي الشيخ             - إتحاد أنقوسة    

بوزيان احمد صابر       - إتحاد أنقوسة 1910365 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
محمة سعيد                - إتحاد أنقوسة 1910424 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

1911923  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بدادي عبد الرحمان      - شباب الحدب    

صخر وليد                 - شباب الحدب 1911927 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
بقي بلخير                  - شباب الحدب 1911793 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

1911790  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        طالب يونس             - شباب الحدب    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر

  الفوج ) ب (
 

 القضية رقم 403 مقابلة ) نادي المنظر الجميل / شباب قصر ورقلة فئة األكابر ليوم 2019/11/16 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
عياشي عمر صالح        - نادي المنظر الجميل 1910195 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
1910471  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        الجميلنادي المنظر   سالمي عادل             -    

كنوش يوسف              - شباب قصر ورقلة 1911279 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
معروف صهيب           - شباب قصر ورقلة 1910993 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

1911713  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        قصر ورقلةشباب   زكري رابح              -    
 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر

  الفوج ) ج (
 

 القضية رقم 404 مقابلة ) وداد مدينة زلفانة / نصر حاسي الدالعة فئة األكابر ليوم 2019/12/07 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بن غشي توفيق           - وداد مدينة زلفانة 1910278 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

1910174  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بن غشي بوعمامة       - وداد مدينة زلفانة    
 

1940563  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    الدالعةنصر حاسي   عباسي أحمد               -   

11/12/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  2.000الحكم يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة + غرامة قدرها   

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

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1940563  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين عباسي أحمد               - نصر حاسي الدالعة   

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  11/12/2019باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تاريخ يعاقب   

(.                                                         كرة القدم هواة                 
 

 القضية رقم 405 مقابلة ) جيل بن نانة / إتحاد العسافية فئة األكابر ليوم 2019/12/21 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
صادقي نور الدين         - جيل بن نانة 1911025 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

1910964  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        العسافيةإتحاد   العقون أحمد تجاني      -    
 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر

  الفوج ) د1 (
 

 القضية رقم 406 مقابلة ) وفاق جانت / أغوم جانت فئة األكابر ليوم 2019/12/28 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
حساني علي               - أغوم جانت 1912249 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

 

 



 القضية رقم 407  مقابلة ) مولودية الطوارق / شباب تين خاتمة جانت فئة األكابر ليوم 2019/11/28 (:

بعد دراسة الوثائق المرفقة بالملف ) ورقة المقابلة ، تقرير الحكم الرئيسي (. -  

بعد اإلطالع على تقرير نادي ) مولودية الطوارق (. -  

بعد اإلطالع على تقرير نادي ) شباب تين خاتمة جانت (. -  

بعد إستدعاء الحكم الرئيسي و اإلستماع لتصريحاته من طرف لجنتي اإلنضباط و التحكيم. -  

ظم لبطولة كرة القدم هواة هاته األخيرمن القانون المن 21حيث من الواضح في قضية الحال أن هنالك خرق لنص المادة  -  

كافة التدابير و اإلجراءات التنظيمية الالزمة للسير الحسن للمقابالت و التي من أهمها  باتخاذالتي تلزم الفرق المستقبلة   

.االنطالقةاألمن و سيارة اإلسعاف قبل ضربة    حضور  

المقابلة و ذلك النطالقد كوقت إضافي للوقت الرسمي  15ضاف صراحة بالبند الثالث منها على أن ت 78حيث نصت المادة  -  

في حال تعذر وصول سيارة اإلسعاف.    

د 11:45إلى غاية الساعة  امتأخر انطلقصباحا إال أن اللقاء  11:00المباراة هو الساعة  النطالقحيث أن الوقت الرسمي  -  

نظرا لوجود األقفال بغرف تغيير المالبس الخاصة بالحكام و هو وقت قد كان كافيا لحضور سيارة اإلسعاف .    

والفريقتحت تصرف الحكام  المضيف بوضعمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة تلزم الفريق  51حيث أن المادة  -   

  انطالقد قبل  30سا و  1حضور لغرف حفظ المالبس بوقت محدد بـ الضيف غرف حفظ مالبس الئقة كما تلزم الفرق بال   

المباراة.     

حيث بات من الواضح في قضية الحال أن فريق ) مولودية الطوارق ( قد أخل و لحد بعيد بالجانب التنظيمي المتعلق بالمقابلة -  

على أي عذر بغية تبرير األخطاء  االستناد بفارق زمني كافي و ال يمكن االنطالقذلك ألن التحضير يكون مسبقا لموعد     

و بالتالي فإن المسؤولية التقصيرية تقع على عاتق الفرق عند اإلخالل بالنصوص القانونية المعمول بها.       
 

 لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة مايلي:
 

لبطولة كرة القدم هواة ) مرحلة الذهاب (:من القانون المنظم  21معاقبة نادي ) مولودية الطوارق ( وفقا لنص المادة  -  

لصالح نادي ) شباب تين خاتمة جانت (. 00//  03خسارة المقابلة بالنسبة لنادي ) مولودية الطوارق ( بنتيجة  -  

من تاريخ ابتداءدج غرامة نافذة يدفعها نادي ) مولودية الطوارق ( في أجل شهر  15.000خمسة عشر ألف  -  

  08/01/2020.  

08/01/2020من تاريخ  ابتداءدج غرامة نافذة يدفعها نادي ) مولودية الطوارق ( في أجل شهر  5.000مسة أالف خ -  

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة.  131بسبب سوء التنظيم طبقا لنص المادة     
 

 القضية رقم 408 مقابلة ) تين خاتمة جانت / شباب البرج القديم فئة األكابر ليوم 2019/12/30 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        لسمر موالي سالم         - تين خاتمة جانت 1912196   

 

 

 سنة ) أواسط ( 19كأس الجمهورية لفئة أقل من 
 

 الدور الخامس () 
 

 القضية رقم 409 مقابلة ) نادي المنظر الجميل / وفاق مقر فئة األواسط ليوم 2019/12/27 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بليلة إبراهيم              - نادي المنظر الجميل 1940145 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
قواسم هاشم                - وفاق مقر 1940385 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

 



 بطولة القسم الجهوي لفئة أقل من 19 سنة ) أواسط (

  الفوج ) أ (
   القضية رقم 410 مقابلة ) شباب قصر الحيران / نصر حاسي الدالعة فئة األواسط ليوم 2019/12/06 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
قفاف لخضر             - شباب قصر الحيران 1940497 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

1940500  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    بوطي أيوب              - شباب قصر الحيران   

  من 85) طبقا لنص  المادة  11/12/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  1.500الحكم يعاقب بغرامة قدرها                 

القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى (.                 

سعودي عبد القادر       - نصر حاسي الدالعة 1941572 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
1960381  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    جعرين حاج قدور       - نصر حاسي الدالعة   

  من 85) طبقا لنص  المادة  11/12/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  1.500الحكم يعاقب بغرامة قدرها                 
القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى (.                 

 سنة ) أشبال ( 17كأس الجمهورية لفئة أقل من 

 ) الدور الرابع (
 

 القضية رقم 411 مقابلة ) إتحاد بريان / نادي المنظر الجميل فئة األشبال ليوم 2019/12/20 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
حميدات إبراهيم          - إتحاد بريان 1961073 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
1961072  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    زميت خليل               - إتحاد بريان   

  من 85) طبقا لنص  المادة  26/12/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  1.500الحكم يعاقب بغرامة قدرها                 
القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى (.                 

1961076  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    بن فرحات أيمن          - إتحاد بريان   

  من 85) طبقا لنص  المادة  26/12/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  1.500الحكم يعاقب بغرامة قدرها                 
القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى (.                 

1961084  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    سايح مروان              - إتحاد بريان   

  من 85) طبقا لنص  المادة  26/12/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  1.500الحكم يعاقب بغرامة قدرها                 
القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى (.                 

1961075  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    مجليدة قويدر             - إتحاد بريان   

  من 85) طبقا لنص  المادة  26/12/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  1.500الحكم يعاقب بغرامة قدرها                 

القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى (.                 

قدة علي                   - نادي المنظر الجميل 1960043 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
غيالني أيوب             - نادي المنظر الجميل 1960048 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

رزيق جابر الخير        - نادي المنظر الجميل 1960063 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
المنظر الجميل نادي 1960044 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       هنية المعتز باهلل          -   

 مسير أشير عليه:

من تاريخ ابتداءأشهر  ( 04) بإهانة الحكم الرئيسي و عليه يعاقب باإلقصاء النافذ لمدة  ) إتحاد بريان (قيام رئيس نادي  -  

من  100) طبقا للمادة  26/12/2019من تاريخ  ابتداءغرامة نافذة تدفع في أجل شهر  دج 7.000+  08/01/2020    

(. القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى    

غرامات: - ألفين و خمسمائة 2.500 دج غرامة يدفعها نادي ) إتحاد بريان ( في أجل شهر إبتداء من تاريخ 

من القانون  107) ( و هذا تطبيقا لنص المادة  إنذارات 06تسيير للفريق ) سوء ال و ذلك بسبب 26/12/2019

.(  المنظم لبطولة كرة الفئات الصغرى  



 

 القضية رقم 412 مقابلة ) أكاديمية األغواط / مدرسة المجمع الرياضي فئة األشبال ليوم 2019/12/23 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
العمري أحمد             - أكاديمية األغواط 1960052 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

1960049  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        قفصي الحسن            - أكاديمية األغواط   

عبة أحمد حمزة          - مدرسة المجمع الرياضي 1960013 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

1960023  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        عصماني بالل           - مدرسة المجمع الرياضي   

 عقوبات بالطرود: 
 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1960053  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين زريق عماد الدين          - أكاديمية األغواط   

من القانون المنظم لبطولة     87)  طبقا لنص المادة 26/12/2019إبتداء من تاريخ  يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة     

كرة القدم الفئات الصغرى (.                       

1960039  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين موسى قدور أمير عادل   - مدرسة المجمع الرياضي   

من القانون المنظم لبطولة     87)  طبقا لنص المادة 26/12/2019إبتداء من تاريخ  يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة     

كرة القدم الفئات الصغرى (.                       

 العب أشير عليه:

على العب  باالعتداءقام هذا األخير ) مدرسة المجمع الرياضي ( من فريق  1960262بن طايبي محمد نجيب رخصة رقم  -

تدفع في أجلدج  1.500 مالية قدرهانافذة + غرامة ( 02)منافس و ذلك قبل بدء المقابلة و بالتالي يعاقب باإلقصاء لمقابلتين   

 شهر إبتداء من تاريخ 2019/12/26 طبقا لنص المادة ) 95 من القانون المنظم  لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى ( 

 غرامة على نادي:
 

  26/12/2019من تاريخ  ابتداءفي أجل شهر  (أكاديمية األغواط ) غرامة مالية نافدة يدفعها نادي  دج 5.000خمسة أالف  -

 المدون على ورقة المقابلة.  االحتراز تأكيدبسبب عدم   

 من تاريخ  ابتداءفي أجل شهر  )مدرسة المجمع الرياضي(غرامة مالية نافدة يدفعها نادي  دج 5.000خمسة أالف  -

 المدون على ورقة المقابلة. االحتراز تأكيدبسبب عدم  26/12/2019 
 

 بطولة القسم الجهوي لفئة أقل من 17 سنة ) أشبال (

  الفوج ) ه (
   

 القضية رقم 413 مقابلة ) أولمبي بوعامر / إتحاد أنقوسة فئة األشبال ليوم 2020/01/04 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بن فردية إبراهيم         - أولمبي بوعامر 1960471 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

1960249  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بوحجة محمد العيد       - إتحاد أنقوسة   
 

 القضية رقم 414 مقابلة ) مولودية سعيد عتبة / مولودية بامنديل فئة األشبال ليوم 2020/01/04 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
محبوب محمد أيمن      - مولودية سعيد عتبة 1980272 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

 

 

 

 

 



 

 كأس الجمهورية لفئة أقل من 15 سنة ) أصاغر (
 

 القضية رقم 415 مقابلة ) نادي المنظر الجميل / إتحاد ورقلة فئة األصاغر ليوم 2019/12/20 (:

 مسير أشير عليه:

أشهر إبتداء من تاريخ ( 04) بإهانة الحكم الرئيسي و عليه يعاقب باإلقصاء النافذ لمدة  ) إتحاد ورقلة (قيام مدرب نادي  -  

من  100) طبقا للمادة  08/01/2020غرامة نافذة تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 7.000+  08/01/2020    

(. القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى    
  

 بطولة القسم الجهوي لفئة أقل من 15 سنة ) أصاغر (

  الفوج ) ه (
 

 القضية رقم 416 مقابلة ) مولودية سعيد عتبة / مولودية بامنديل فئة األصاغر ليوم 2020/01/04 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
عواريب عبد الرؤوف   - مولودية بامنديل 1980326 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

 

 المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات:

.03/10/2019بوغفالة / شباب سيدي عمران بتاريخ نادي  -  

.23/11/2019مستقبل الحمادين / إتحاد الحمادين بتاريخ  -  

.30/12/2019تين تزريفت جانت / إتحاد شباب إليزي بتاريخ  -  

.30/12/2019أغوم جانت / مولودية الطوارق بتاريخ  -  

.31/12/2019الطاسيلي إليزي / وفاق جانت بتاريخ  -  

.03/01/2020مولودية الطوارق / وفاق جانت بتاريخ  -  

.04/01/2020شباب البرج القديم / أغوم جانت بتاريخ  -  

.04/01/2020إتحاد شباب بلدية إليزي / شباب تين خاتمة جانت بتاريخ  -  

ف (.) لم يجرى اللقاء بسبب غياب سيارة اإلسعا 03/01/2020تين تزريفت جانت / الطاسيلي إليزي بتاريخ  -  

) لم يجرى اللقاء بسبب غياب الفريق الزائر رائد سيدي ساعد (. 04/01/2020شباب بلدية إليزي / رائد سيدي ساعد بتاريخ  -  

.04/01/2020أمل سيدي مهدي / مستقبل موفلون بتاريخ  -  

.04/01/2020وفاق مقر / مولودية البيضاء بتاريخ  -  

.40/01/2020إتحاد النخلة / أولمبي الوادي بتاريخ  -  
 

 تنبيه:
تجنبا للنتائج الوخيمة التي قد تتعرض لها بعض األندية فإننا نذكر بجملة من النصوص القانونية التي من الواجب عدم الخروج -  

يمكن التساهل فيها من قبل لجنة العقوبات. والتي العن إطارها     

المقابلة إذا لوحظ غياب كل انطالقمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة إذ ال يمكن في أي حال من األحوال  21المادة  -  

   من سيارة اإلسعاف واألمن  داخل الملعب طبعا دون اإلخالل بنص المادة 78 و في حال تعرض الحكام ألي ضغط مادي

روط القانونية فإن اإلجراءات ستكون صارمة ضد الفريق المخالف. أو معنوي ألجل البدء في المقابلة مع غياب الش     
 

 

 المسير اإلداري لقسم اإلنضباط                           
                          دريس الهواري                

 


