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         دراسة القضايا 

 مقابالت القسم الجهوي األول لفئة األكابر الفوج ) أ (
 

 القضية رقم 011 مقابلة ) إتحاد النخلة / مولودية البيضاء فئة األكابر ليوم 2019/09/28 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
9106911  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       النخلةإتحاد   دودي أيمن               -   

1910657   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بن الحاج بن يمينة       - مولودية البيضاء   
1910670  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       سرخاد عبد النور        - مولودية البيضاء   

1910656  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       ميزاندي إبراهيم         - مولودية البيضاء   
 

 القضية رقم 012 مقابلة ) وفاق المغير / مستقبل موفلون فئة األكابر ليوم 2019/09/28 (:

 اإلنذارات:

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

1911187   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       زكين عبد الستار        - مستقبل موفلون   
 

 القضية رقم 013 مقابلة ) أمل ورقلة / أولمبي الوادي فئة األكابر ليوم 2019/09/28 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1911605   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        ورقلةأمل   معروف محمد أنس      -   

1181119   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        ورقلةأمل   وش عاطف           مك -   
 

 القضية رقم 014 مقابلة ) أمل سيدي مهدي / نجوم إليزي فئة األكابر ليوم 2019/09/28 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1911109   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        سيدي مهديأمل   عبودة عقبة               -   
1911072   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        شباشي سفيان            - نجوم إليزي   

 

 



 القسم الجهوي األول لفئة األكابر الفوج ) ب (

 القضية رقم 015 مقابلة ) إتحاد الحمادين / نجم باب الوادي فئة األكابر ليوم 2019/09/28 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910001   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        قاسمي إبراهيم الخليل    - إتحاد الحمادين   
1910693   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي                    حساني حكيم  - نجوم إليزي 

1910552   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        إليزينجوم   محمد لمين       ةجانييت -   
 

 القضية رقم 016 مقابلة ) أولمبي بوعامر / رائد حاسي القارة فئة األكابر ليوم 2019/09/28 (:

 اإلنذارات:

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

1910048   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        سعيدات نذير             - رائد حاسي القارة   
1910046   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        سعيدات إبراهيم          - رائد حاسي القارة   

 

 القضية رقم 017 مقابلة ) مستقبل بلدة عمر / مستقبل الحمادين فئة األكابر ليوم 2019/09/28 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910535  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       قاضي صالح الدين      - مستقبل بلدة عمر   

0880191   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي              سليماني تقي الدين  - مستقبل الحمادين 
 

 القضية رقم 018 مقابلة ) رائد حاسي القارة / وفاق هقار تمنراست فئة األكابر ليوم 2019/10/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910051   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        أحمادو سعيد             - رائد حاسي القارة   

7191004   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        القارة رائد حاسي         عبد النور كريوةبو - 
1911548   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        محجوب يوسف          - وفاق هقار تمنراست   

 

 القسم الجهوي الثاني لفئة األكابر الفوج ) أ (

 القضية رقم 019 مقابلة ) شبيبة زلفانة / إتحاد قمار فئة األكابر ليوم 2019/09/26 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910572  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       مصباح مروان           - شبيبة زلفانة   

1910515   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       الطيب              بجاج - شبيبة زلفانة   

1910482  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بوزايدة عبد الكريم       - شبيبة زلفانة   
1911562  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       شريط مهدي             - إتحاد قمار   

1911574  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       وائل             سعداني - إتحاد قمار   
 

 

 

 

 



 القضية رقم 020 مقابلة ) مولودية سيدي سليمان / إتحاد النزلة الوادي فئة األكابر ليوم 2019/09/28 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
9107721 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    ية عبد الحميد      ببرك - مولودية سيدي سليمان   

03/10/2019إبتداء من تاريخ  تدفع في أجل شهر دج 1.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

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

9107591 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    العابد عبد الغني          - مولودية سيدي سليمان   

03/10/2019إبتداء من تاريخ  تدفع في أجل شهر دج 1.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

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

0352191   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بن عبد هللا محمد صالح - إتحاد النزلة الوادي   
4901910   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        زين الدين     ة باسيبل - إتحاد النزلة الوادي   

0321910   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        كساب يونس             - إتحاد النزلة الوادي   
4580419   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي                       افار ياسين - إتحاد النزلة الوادي 

1910013   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        حمودي أسامة           - إتحاد النزلة الوادي   

 غرامات:
 

  وذلك 03/10/9201في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ( إتحاد النزلة الوادي )غرامة يدفعها نادي دج  3.000 أالفثالثة  -

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

 

 القضية رقم 021 مقابلة ) شباب حاسي مسعود/ ترجي تقديدين فئة األكابر ليوم 2019/09/28 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1911504   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        عياض معاد              - شباب حاسي مسعود   

1911538   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        حداوي عبد الوهاب      - شباب حاسي مسعود   

1910420   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        مداني نصر الدين        - ترجي تقديدين   
1910447   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي          عبد المنعم لسماعليبن  - ترجي تقديدين 

 

 القضية رقم 022 مقابلة ) القبة تماسين/ شباب الحدب فئة األكابر ليوم 2019/09/28 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910624   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        قادري عمر              - القبة تماسين   
1910830   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        زكيزكي محمد           - القبة تماسين   

1911791   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        شتوي نور الدين         - شباب الحدب   
1911787   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي                     تح  ابودوح ف - شباب الحدب 

 

 القضية رقم 023 مقابلة ) شباب سيدي عمران/ بترول حاسي مسعود فئة األكابر ليوم 2019/09/28 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910458   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        خلو إلياس                - شباب سيدي عمران   

1810462   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       جالبي يوسف            - شباب سيدي عمران   
1910668   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي                      عزي عمر  - بترول حاسي مسعود 

1910794   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       ونايسية أسامة            - بترول حاسي مسعود   
 



 

 القسم الجهوي الثاني لفئة األكابر الفوج ) ب (

 القضية رقم 024 مقابلة ) شباب القواطين/ مولودية حاسي مسعود فئة األكابر ليوم 2019/09/28 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910394   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        دوش سعيد               - شباب القواطين   

1910586   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        عطاء هللا علي           - شباب القواطين   
1910562   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       طويل عمار بهاء الدين  - شباب القواطين   

1911754   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        طه عبد الباري    قسوم - مولودية حاسي مسعود   
 

 القضية رقم 025 مقابلة ) نادي سيدي خويلد/ شباب قصر ورقلة فئة األكابر ليوم 2019/09/28 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
0419112   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        خويلدنادي سيدي   بوخرشة عماد الدين     -   

1911839   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        خويلدي عبد الرؤوف    - نادي سيدي خويلد   
1910901   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        قصر ورقلةشباب   محجر عماد الدين       -   

 

 القضية رقم 026 مقابلة ) مولودية سعيد عتبة / نادي المنظر الجميل فئة األكابر ليوم 2019/09/28 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
2009191  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير                 شطي توفيق     - مولودية سعيد عتبة 

على قرار    بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه  9108111 هرنوف عبد الرؤوف    - مولودية سعيد عتبة   

03/10/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 1.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

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

1961910   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي               جاري تجاني       - نادي المنظر الجميل 
 

 القضية رقم 027 مقابلة ) نجم بوغفالة / شباب عين قديمة فئة األكابر ليوم 2019/09/28 (:

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
9110021  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين معمري زكرياء          - شباب عين قديمة   

لبطولة  القانون المنظممن  103)  طبقا لنص المادة 03/10/2019إبتداء من تاريخ  يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

(.                                                         كرة القدم هواة                 
 

 القسم الجهوي الثاني لفئة األكابر الفوج ) ج (

 القضية رقم 028 مقابلة ) إتحاد بريان/ رائد المنيعة فئة األكابر ليوم 2019/09/28 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1911456   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بلعمري عبد العزيز      - إتحاد بريان   

 

 

 



 

 القضية رقم 29  مقابلة ) وداد مدينة زلفانة /  ترجي مرماد فئة األكابر ليوم 2019/09/28 (:

(. بعد دراسة الوثاق المرفقة بالملف ) ورقة المقابلة و تقرير الحكم -  

اإلعتداء الجسدي الذي تعرض له الحكم الرئيسي  من الشوط الثاني بسبب 43حيث أن المقابلة توقفت في الدقيقة الـ  -  

.) ترجي مرماد (من طرف أحد العبي الفريق الزائر     

ريات اللقاء نظرا لإلعتداء الذي وقع على شخصه.حيث أن الحكم قرر عدم إستكمال مج -  

  

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 114نص المادة  في هذا الصدد طبقن

 قررت اللجنة 

 

(. 03-00) بنتيجة  (وداد مدينة زلفانة  )نادي  فائدةو منح ثالث نقاط ل ( ترجي مرماد) خسارة المقابلة بالنسبة لنادي  -  

إبتداءكاملة  (01)باإلقصاء النافذ لمدة سنة  ) ترجي مرماد (من فريق  1911740نايلي مروان رخصة رقم الالعب معاقبة  -    

بسبب  30/01/9201إبتداء من تاريخ تدفع في أجل شهر  دج 10.000+ غرامة مالية نافدة بقيمة  30/01/9201من تاريخ       

. دون إحداث أي ضرر جسماني يذكر ) الحكم الرئيسي ( اإلعتداء الجسدي على أحد الرسميين     

  

 تسوية وضعية عقابية
 

92/09/2019بتاريخ  2311و المسجل تحت رقم  ( نجم باب الوادي )بعد اإلطالع على الطلب المودع من طرف نادي  -  

غولي موسى  النشط في تشكيلته خالل الموسم الحالي تسوية الوضعية العقابية لالعبب ناديب هذا الالط من خالله و الذي    

  ( شباب القواطين) نادي   تشكيلةالالعب قد كان ينتمي لهذا  حيث أن 1910692الحامل لرقم الرخصة  2019/2020  

.2018/2019الرياضي  الفارط خالل الموسم 8106961رقم الرخصة  تحت    

بتاريخ  معأثناء اللقاء الذي ج لحكم المساعدل تهإهانبسبب   بالت نافدةمقا (40) عوقب بـغولي موسى حيث أن الالعب  -  

(. شباب حي المنظر الجميل/  شباب القواطينفريق ) كل من  20/03/2019    

التالية: ت قد تم إشراكه في المقابال غولي موسىحيث أن الالعب  -  

.09/03/2019بتاريخ  ( شباب القواطين/  وفاق المغير)  -   

.91/03/2019بتاريخ  ( مولودية بامنديل/  شباب القواطين) -   

. 24/03/2019بتاريخ  ( شباب القواطين /شباب جامعة )  -   

غوليوضعية العقابية لالعب البطلب لتسوية  2019/2020( خالل الموسم الحالي  نجم باب الوادي )حيث تقدم فريق  -    

.موسى     
                                               

 قررت اللجنة                 
 

 

134المادة نص نطبق  ( نجم باب الوادي )من فريق  1910692غولي موسى رخصة رقم لتسوية وضعية الالعب  -  

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة.     

( مقابالت إقصاء نافذة إبتداء  50( مايساوي في المجموع  )  40+  01( مقابلة إقصاء نافذة + العقوبة األصلية ) 10) -  

.03/10/2019من تاريخ     
 

          المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات:

) كأس الجمهورية ( لم تجرى المقابلة بسبب غياب الفريق الزائر. 24/09/2019بتاريخ  جانت نجوم إليزي / وفاق -  

) كأس الجمهورية (. 24/09/2019أولمبي الوادي / نادي المنظر الجميل بتاريخ  -  

) كأس الجمهورية (. 24/09/2019رائد حاسي القارة / مدرسة أمل ورقلة بتاريخ  -  



 

 - شباب تبسبست / نادي المقارين بتاريخ 2019/09/28.

 - مستقبل لماضي / جيل بودواية بريان تاريخ 2019/09/28.
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 المسير اإلداري لقسم اإلنضباط                        
                                         يدريس الهوار 

 

 


