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         دراسة القضايا      

 مقابالت القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج ) أ (
 

 القضية رقم 497 مقابلة ) مستقبل موفلون / وفاق المغير فئة األكابر ليوم 2020/01/11 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
لعروسي م.بوضياف     - مستقبل موفلون 1911176 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

1910561  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       تماسيني نور الدين       - وفاق المغير   
 

 القضية رقم 498 مقابلة ) إتحاد حاسي الدالعة / أمل ورقلة فئة األكابر ليوم 2020/01/25 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
عجالت حرز هللا        - إتحاد حاسي الدالعة 1910372 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
قرفي يعقوب             - أمل ورقلة 1911812  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

 

 القضية رقم  499 مقابلة ) إتحاد ورقلة / أولمبي الوادي فئة األكابر ليوم 2020/02/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
غطاس إلياس            - إتحاد ورقلة 1910231 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
بعون يونس              - إتحاد ورقلة 1911229 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

1068119  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار        بن عمر حمزة         - أولمبي الوادي 

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

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

1235519  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار        رشدان محمد           - أولمبي الوادي 

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

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

رقيع محمد               - أولمبي الوادي 1910257 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 القضية رقم 500 مقابلة ) أمل ورقلة / مستقبل موفلون فئة األكابر ليوم 2020/02/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1605191 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير            أنس معروف محمد  - أمل ورقلة 

1190191 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       سالمة محمد مختار      - مستقبل موفلون   
 

 القضية رقم 501 مقابلة ) إتحاد النخلة / وفاق المغير فئة األكابر ليوم 2020/02/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
مرخي أحمد أنيس       - إتحاد النخلة 1910688  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

زوبير محمد إيهاب      - وفاق المغير 1941182 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910555  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسيم قطاف تمام خليفة        - وفاق المغير   

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

 :     طردهمسير تم 

 اإلقصاءبسبب اإلحتجاج على قرار الحكم يعاقب ب 190086حميداتو عبد الكريم رخصة رقم  ( إتحاد النخلة) مدرب نادي  -

 نص المادةل طبقا 05/02/2020تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 2.000نافدة + غرامة قدرها  لمقابلة واحدة   

 (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 101)     
 

 القسم الجهوي األول فئة األكابر

 الفوج ) ب (
 

 القضية رقم 502 مقابلة ) أولمبي بوعامر / شباب جامعة فئة األكابر ليوم 2020/02/01 (:

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1156519  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين       والد سالم يزيد       - أولمبي بوعامر 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  05/20/2020ة إبتداء من تاريخ ذيعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

(.                                                         كرة القدم هواة                 

1013519  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين جامعةشباب         بن زاوي هيثم        - 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  05/20/2020ة إبتداء من تاريخ ذيعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

(.                                                         كرة القدم هواة                 
 

 القضية رقم 503 مقابلة ) مستقبل بلدة عمر / نجم باب الوادي فئة األكابر ليوم 2020/02/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
قاشي يوسف             - مستقبل بلدة عمر 1910546  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

مرابط فرحات م.الطاهر - مستقبل بلدة عمر 1910547  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
بالحبيب محمد النجمي   - مستقبل بلدة عمر 1910839  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

قانة عبد العليم مبارك    - مستقبل بلدة عمر 1910563  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
 

 

 



 

 القضية رقم 504 مقابلة )رائد سيدي ساعد / أولمبي بوعامر فئة األكابر ليوم 2020/02/01 (:

 غرامة على نادي:
 

  05/02/2020( في أجل شهر إبتداء من تاريخ  رائد سيدي ساعدغرامة 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 505 مقابلة ) إتحاد عين البيضاء / شباب بلدية إليزي فئة األكابر ليوم 2020/02/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
كرمالي حسام            - شباب بلدية إليزي 1911497  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

فالحي كمال              - شباب بلدية إليزي 1911488  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
 

 القضية رقم 506 مقابلة ) شمس األصيل تمنراست / إتحاد الحمادين فئة األكابر ليوم 2020/02/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
مس األصيل تمنراستش 1941252  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        شامنماس حمزة          -   

بوغزالة حمزة           - إتحاد الحمادين 1910106  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
 

 القضية رقم 507 مقابلة ) وفاق هقار تمنراست / رائد سيدي ساعد فئة األكابر ليوم 2020/02/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1159119  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي             بن عبد السالم محمد - وفاق هقار تمنراست 

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
9101181      أحد الحكمينبطاقة حـمراء بسبب شتم  سيدي ساعدرائد         جباري الحاج       - 

ريختدفع في أجل شهر إبتداء من تادج  10.000ة + غرامة قدرها ذمقابالت ناف (04)باإلقصاء ألربعة يعاقب المساعدين   

                                              (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 112) طبقا لنص المادة  05/02/2020 

 غرامة على نادي:
 

  05/02/2020( في أجل شهر إبتداء من تاريخ  وفاق هقار تمنراستغرامة نافذة يدفعها نادي )  دج 20.000 عشرون ألف -

 من القانون المنظم  86) طبقا لنص المادة  و الذي تم إلغاءه فيما بعد بسبب عدم تأكيد اإلحتراز المدون على ورقة المقابلة  

 .كرة القدم هواة ( لبطولة 
 

 القسم الجهوي الثاني لفئة األكابر            

 الفوج ) أ (
 

 القضية رقم 508 مقابلة ) ترجي تقديدين / شباب حاسي مسعود فئة األكابر ليوم 2020/01/11 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بن جربة عقبة           - شباب حاسي مسعود 1911636  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

 

 

 

 

 



 

 القضية رقم 509 مقابلة ) شباب حاسي مسعود / إتحاد أنقوسة فئة األكابر ليوم 2020/02/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1538191  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي             حداوي عبد الوهاب  - شباب حاسي مسعود 

1036519  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار        بوزيان أحمد صابر    - إتحاد أنقوسة 

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

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

محجر حسن             - إتحاد أنقوسة 1912350  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
بابو محمد حفناوي       - إتحاد أنقوسة 1910774  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

 

 القضية رقم 510 مقابلة ) شباب سيدي عمران / شباب الحدب فئة األكابر ليوم 2020/02/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بلعيد أدم                  - شباب سيدي عمران 1940617  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
9118051  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار               لي نور الدينتبو - شباب الحدب 

05/02/2020تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  2.000ة + غرامة قدرها ذلمقابلة واحدة نافالحكم يعاقب باإلقصاء   

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

خديم أسامة               - شباب الحدب 1911922 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

بوقفة لزهر               - شباب الحدب 1911788 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
 

 القضية رقم 511 مقابلة ) بترول حاسي مسعود / إتحاد أنقوسة فئة األكابر ليوم 2020/02/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بن الزائر زكرياء        - بترول حاسي مسعود 1911693  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

 

 القضية رقم 512 مقابلة ) القبة تماسين / ترجي تقديدين فئة األكابر ليوم 2020/02/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
ديدي خليفة               - القبة تماسين 1910997  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
بوهالل جمال             - القبة تماسين 1910680  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

بن عيشوش محمد العيد  - القبة تماسين 1912507  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
دغيش أحمد رامي       - ترجي تقديدين 1910425  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

 

 القضية رقم 513 مقابلة ) مولودية سيدي سليمان / شباب حاسي مسعود فئة األكابر ليوم 2020/02/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بن مريم أحمد            - مولودية سيدي سليمان 1910836  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
حداوي عبد الوهاب      - شباب حاسي مسعود 1911538  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

 

 

 

 

 

 



 

 القضية رقم 514 مقابلة ) شباب تبسبست / نادي بوغفالة فئة األكابر ليوم 2020/02/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
تبسبستشباب  1911261  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        سليماني مصباح          -   

معتز باهلل      الخذران  - شباب تبسبست 1910632  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
طرابلسي أحمد رمزي   - نادي بوغفالة 1911433  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

بوغفالةنادي  1910590  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        عانو سيد علي            -   
 

 القضية رقم 515 مقابلة ) إتحاد قمار / نادي المقارين فئة األكابر ليوم 2020/02/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
سعد هللا عمر             - إتحاد قمار 1941435  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

دغمة عصام              - إتحاد قمار 1911566  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
كشيدة سفيان              - إتحاد قمار 1911706 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

9115621  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    قمار إتحاد      شريط مهدي            - 

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

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

بوخلوة زكرياء           - نادي المقارين 1912557 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

9105971  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار        باسو نصر الدين        - نادي المقارين 

05/02/2020تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  2.000ة + غرامة قدرها ذلمقابلة واحدة نافالحكم يعاقب باإلقصاء   

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

 

 القسم الجهوي الثاني لفئة األكابر            

 الفوج ) ب (
 

 القضية رقم 516 مقابلة ) إتحاد الزقم / شهداء قمار فئة األكابر ليوم 2020/01/23 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
الزقمإتحاد  1911129  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بلهادي محمد الهادي     -   

قمار شهداء 1910240  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        كبسة أسامة               -   

 غرامة على نادي:
 

  29/01/2020في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ( شهداء قمارغرامة مالية 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 517 مقابلة ) أمل سوف / نجم بوغفالة فئة األكابر ليوم 2020/01/25 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1300191  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بن شرودة أمجد          - أمل سوف   

0133191  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        يد محمد فارس       ص - نجم بوغفالة   
 

 

 

 



 

 القضية رقم 518 مقابلة ) نجم بوغفالة / أتليتيك حاسي مسعود فئة األكابر ليوم 2020/01/30 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بن ساسي أحمد           - نجم بوغفالة 1910079 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

           بن عمارة خليل - أتليتيك حاسي مسعود 1911447  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي       
 

 القضية رقم 519 مقابلة ) شهداء قمار / شباب عين قديمة فئة األكابر ليوم 2020/02/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
قحف بوبكر              - شهداء قمار 1910316 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

األشعري موسى         - شهداء قمار 1910244 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
1116191 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       معمري فارس           - شباب عين قديمة   

 

 القضية رقم 520 مقابلة ) مولودية حاسي مسعود / مولودية سعيد عتبة فئة األكابر ليوم 2020/02/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
شيباني بوبكر            - مولودية حاسي مسعود 1912463  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
بن ناصر يوسف         - مولودية حاسي مسعود 1910018  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

طيبي أسامة              - مولودية سعيد عتبة 1910808 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
سعيد عتبة مولودية 1910815  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        طيبي عبد الحكيم         -   

 

 القضية رقم 521 مقابلة ) نادي سيدي خويلد / نادي المنظر الجميل فئة األكابر ليوم 2020/02/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بوخرشة عماد الدين     - نادي سيدي خويلد 1911204 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
خويلدي محمد األمين    - نادي سيدي خويلد 1911546 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

كينة إسماعيل             - نادي سيدي خويلد 1911883 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

خويلدي حمزة            - نادي سيدي خويلد 1911840 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
دميدة وائل               - نادي المنظر الجميل 1910191 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

سالمي عادل             - نادي المنظر الجميل 1910471 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
بن موسى عبد الرزاق   - نادي المنظر الجميل 1910250 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

 

 القسم الجهوي الثاني لفئة األكابر            

 الفوج ) ج (
 

 القضية رقم 522 مقابلة ) نصر حاسي الدالعة / وفاق بريدة فئة األكابر ليوم 2020/02/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بن مجغاية أحمد          - نصر حاسي الدالعة 1911441  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
طورش عبد القادر       - وفاق بريدة 1910086  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

 

 

 

 



 

 القضية رقم 523 مقابلة ) ترجي مرماد / جوهرة قصر الحيران فئة األكابر ليوم 2020/02/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1759911  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    مرماد ترجي      بن ولهة وليد           - 

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

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

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
0511119  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين       عطية عبد الرحمان  - جوهرة قصر الحيران 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  05/20/2020ة إبتداء من تاريخ ذباإلقصاء لمقابلة واحدة نافيعاقب   

(.                                                         كرة القدم هواة                 

 

 القضية رقم 524 مقابلة ) إتحاد بريان / إتحاد العسافية فئة األكابر ليوم 2020/02/01 (:

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

طرفالحكم الرئيسي من  تعرض لهاإلعتداء الجسدي الذي  بسببول من الشوط األ 43الـ في الدقيقة  المقابلة تتوقف حيث -  

(. العسافيةإتحاد ) نادي  العبيمن  ( 03) ثالثة     

  مواصلة اللقاء. األخير عدمقرر هذا الحكم  الذي تعرض له نتيجة لهذا اإلعتداء حيث - 

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1095019  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  مشراوي لزهر           - إتحاد العسافية   

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  05/02/2020أجل شهر إبتداء من تاريخ  في                 
 

 

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

 قررت اللجنة 
 

.( بريانإتحاد ) لصالح نادي  (03/00)بنتيجة  ( إتحاد العسافية )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي  -  

(01) ء النافذ لمدة سنة واحدةباإلقصا ( إتحاد العسافية) من فريق  9109671رخصة رقم  صديق حمزةالالعب معاقبة  -    

دج 0.0001 + يذكرإحداث ضرر  دونالرئيسي  على الحكم اإلعتداء الجسدي بسبب 05/02/2020إبتداء من تاريخ      

.05/02/2020تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ غرامة نافدة     
 

(01)باإلقصاء النافذ لمدة سنة واحدة  ( إتحاد العسافية) من فريق  9109501رخصة رقم  مشراوي لزهرالالعب معاقبة  -  

غرامة دج 10.000 + يذكرإحداث ضرر دون الرئيسي  على الحكم اإلعتداء الجسدي بسبب 05/02/2020إبتداء من تاريخ    

و التي بسبب اإلعتداء على الالعب المنافس مقابالت ( 03) +  2020 /05/02تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ نافدة    

.2021/ 2020تستنفذ بعد نهاية عقوبة السنة النافذة خالل الموسم المقبل    
 

(01)باإلقصاء النافذ لمدة سنة واحدة  ( إتحاد العسافية) من فريق 9114091رخصة رقم  قويدري إسماعيلالالعب معاقبة  -  

دج 10.000 + يذكرإحداث ضرر دون الرئيسي  على الحكم اإلعتداء الجسدي بسبب 05/02/2020إبتداء من تاريخ      

.05/02/2020تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ غرامة نافدة     

(01)باإلقصاء النافذ لمدة سنة واحدة  ( إتحاد العسافية) من فريق 9109761رخصة رقم  صفاي رضوانالالعب معاقبة  -    

دج 10.000 + يذكرإحداث ضرر دون الرئيسي  على الحكم اإلعتداء الجسدي بسبب 05/02/2020إبتداء من تاريخ      

.05/02/2020تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ غرامة نافدة     

 
 



 

 القضية رقم 525 مقابلة ) وداد مدينة زلفانة / رائد متليلي فئة األكابر ليوم 2020/02/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
9102781  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار        بن غشي توفيق         - وداد مدينة زلفانة 

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

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

9101741  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار        بن غشي بوعمامة      - وداد مدينة زلفانة 

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

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

 عقوبات بالطرود:

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

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

9106041    الرئيسي بطاقة حـمراء بسبب شتم الحكم       قربوز أحمد         - رائد متليلي 

          تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  10.000مقابالت نافدة + غرامة قدرها  (04)باإلقصاء ألربعة يعاقب 

                                              (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 112) طبقا لنص المادة  05/02/2020 
 

 القسم الجهوي الثاني لفئة األكابر            

 الفوج ) د1 (
 

 القضية رقم 526 مقابلة ) الطاسيلي إليزي / أغوم جانت فئة األكابر ليوم 2020/02/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
متيتة أحمد               - الطاسيلي إليزي 1910782  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

 

 القضية رقم 527 مقابلة ) إتحاد شباب إليزي / شباب البرج القديم فئة األكابر ليوم 2020/02/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
9118491  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار        تونسي معمر           - إتحاد شباب إليزي 

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

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

9118551  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار        عبد الدايم عبد الواحد  - إتحاد شباب إليزي 

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

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

خالفي جمال             - شباب البرج القديم 1912435  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
9118491  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين      تونسي معمر          - إتحاد شباب إليزي 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  05/20/2020ة إبتداء من تاريخ ذيعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

(.                                                         كرة القدم هواة                 

 

 



 
 

 تسوية وضعية عقابية
 

بتاريخ 250و المسجل تحت رقم  (شمس األصيل تمنراست  )بعد اإلطالع على الطلب المودع من طرف فريق  -  

. 1911246معطا هللا خالد رخصة رقم تسوية الوضعية العقابية لالعب  ناديو الذي من خالله طلب هذا ال  02/20/2020        

المقابلة التي جمعت كل ذة بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم خاللناف( 01بمقابلة )قب اعممعطا هللا خالد  حيث أن الالعب -  

.18/10/2020شباب جامعة ( بتاريخ /  شمس األصيا تمنراستمن )     

بتاريخ  ( شمس األصيل تمنراست/  يدنجم باب الوا)  كه في مقابلةاقد تم إشر معطا هللا خالدين الالعب حيث أن الالعب -

العقوبة الموقعة عليه.نفاذه تدون إس 26/10/2020  

قدم بطلب لتسوية وضعية الالعب المذكور.ت  ( شمس األصيل تمنراست )حيث أن فريق  -  
                                                

 بعد الدراسة قررت اللجنة
 

 

من القانون 134المادة  نطبق نص ( شمس األصيل تمنراست )الناشط بفريق  معطا هللا خالد ينلتسوية وضعية الالعب -  

المنظم لبطولة كرة القدم هواة.      

أيزائد العقوبة األصلية  ذةإقصاء ناف (01)واحدة  مقابلةب 1911246معطا هللا خالد رخصة رقم  معاقبة الالعب -  

.05/02/2020إبتداء من تاريخ  ذتين( ناف 20)  مقابلتين يساوي في المجموع ( ما 10+  01)     

 

 تسوية وضعية عقابية
 

  و الذي 03/02/2020بتاريخ  255المسجل تحت رقم  (شباب جامعة  )اإلطالع على الطلب المودع من طرف فريق بعد  -

. 1940261بن قسوم عمر مصطفى رخصة رقم تسوية الوضعية العقابية لالعب  ناديمن خالله طلب هذا ال    

مقابالت بسبب 02تحصله على إنذارين + ذة بسبب ناف (01)بمقابلة قب اعبن قسوم عمر مصطفى م حيث أن الالعب -  

/ شباب جامعة ( بتاريخ شبيبة زلفانةالتي جمعت كل من )  مقابلةأثناء ال كل ذلك و شتم الحكم الرئيسي بعد نهاية المقابلة    

.لفئة األواسط في إطار تصفيات كأس الجمهورية 20/12/2019   

 شباب جامعة ( بتاريخ /  مولودية المقارينإشراكه في مقابلة )  بن قسوم عمر مصطفى لم يتمن يالالعب حيث أن الالعب -  

 .أي المقابلة الموالية الخصة بالبطولة و بالتالي يعد مستنفذا لعقوبة المقابلة بسبب حصوله على إنذارين  30/12/2019         

خالل المقابلة التي جمعت كل من 04/01/2020بن قسوم عمر مصطفى قد تم إشراكه بتاريخ  حيث أن الالعب -  

مقابالت بسبب شتم الحكم الرئيسي بعد نهاية (02)) نادي المقارين / شباب جامعة ( دون إستنفاذه ألية مقابلة من أصل     

.المقابلة       

وضعية الالعب المذكور.قدم بطلب لتسوية ت  ( شباب جامعة )حيث أن فريق  -  
                          

 بعد الدراسة قررت اللجنة
 

 

من القانون المنظم  101المادة  نطبق نص (شباب جامعة  )الناشط بفريق  بن قسوم عمر مصطفى ينلتسوية وضعية الالعب -

. الفئات الصغرىلبطولة كرة القدم   

زائد العقوبة األصلية ذةإقصاء ناف (01)واحدة  مقابلةب 1940261 بن قسوم عمر مصطفى رخصة رقم معاقبة الالعب -  

.05/02/2020إبتداء من تاريخ  ةذنافمقابالت  (03) يساوي في المجموع ( ما 20+  01)  أي   

 

 

 

 

 

 



 

 ) إستئناف (

 ( شبالسنة ) أ 71بطولة القسم الجهوي لفئة أقل من 
 

 ( ك )الفوج 
 القضية رقم 496 محضر رقم 18 مقابلة ) شباب جامعة / شباب سيدي عمران فئة األشبال ليوم 2020/01/24 (:

بعد اإلطالع على ورقة المقابلة. -  

 - بعد اإلطالع على تقرير محافظ اللقاء.

 أحداث أشير عليها بعد نهاية المقابلة:

باإلعتداء الجسدي على حكم اللقاء دون إحداث ضرر سيدي عمران ( شباب) بعد نهاية المباراة قام عدد من العبي نادي  -  

  مايلي: قررت اللجنة في حق هؤالء الالعبين حيثجسدي   

إبتداء من  ( أشهر غير نافذة06)( واحدة إقصاء منها ستة  01سنة ) 1960865معاقبة الالعب بحادي أسامة رخصة رقم  -  

في أجل شهر إبتداء من تاريخ تدفع  بالنسبة لكل العب على حدى دج 10.000نافذة بقيمة  غرامة+  29/01/2020 تاريخ  

29/01/2020.  

إبتداء  ( أشهر غير نافذة06)( واحدة إقصاء منها ستة  01سنة ) 1960857معاقبة الالعب بن حيزية إسالم رخصة رقم  -  

في أجل شهر إبتداء منتدفع  بالنسبة لكل العب على حدى دج 10.000نافذة بقيمة  غرامة+  29/01/2020 من تاريخ    

.29/01/2020تاريخ    

إبتداء  ( أشهر غير نافذة06)منها ستة ( واحدة إقصاء  01سنة ) 1960860بلحاج محمد العابد رخصة رقم  معاقبة الالعب -  

منفي أجل شهر إبتداء تدفع  بالنسبة لكل العب على حدى دج 10.000نافذة بقيمة  غرامة+  29/01/2020 من تاريخ    

. 29/01/2020تاريخ     
 

 الباقي دون تغيير.

 

 المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات:

.01/02/2020اريخ بت مولودية البيضاء /نجوم إليزي  -  

.01/02/2020إتحاد النزلة الوادي بتاريخ /  شبيبة زلفانة -  

.01/02/2020شباب قصر ورقلة بتاريخ /  مولودية بامنديل -  

 

 

 

 
 

 المسير اإلداري لقسم اإلنضباط                           
                          دريس الهواري                

 
 


