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         دراسة القضايا      

 مقابالت القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج ) أ (
 

 تكملة للقضية 535 رقم المحضر رقم 20 جلسة يوم 2020/02/12
 

 مقابلة وفاق المغير // أمل ورقلة بتاريخ 2020/02/08
 

 دراسة اإلحتراز المدون من طرف نادي ) أمل ورقلة (
 

العبا من فريق ) وفاق المغير ( و هم كل من: 16إحتراز دون من طرف النادي الرياضي ) أمل ورقلة ( بخصوص  -  

. 1912384الالعب قبوري عصام رخصة رقم  -  

. 1912361الالعب لبسيس عبد الستار رخصة رقم  -  

.1912383الالعب عبود مختار رخصة رقم  -  

.1912360قم الالعب زيدي أيمن رخصة ر -  

. 1910506الالعب بوحنيكة شعيب رخصة رقم  -  

. 1910556الالعب سوفي عبد الحق رخصة رقم  -  

. 1910697الالعب جلفاخ محمد رضا رخصة رقم  -  

. 1910561الالعب تماسيني نور الدين رخصة رقم  -  

. 1910565الالعب رغوية علي رخصة رقم  -  

. 1911074الالعب شراف عبد المجيد رخصة رقم  -  

. 1910497الالعب العايب أحمد رخصة رقم  -  

.   1940834الالعب مشحاط صالح الدين رخصة رقم  -   

. 1940834الالعب مداس محمد بدر الدين رخصة رقم  -   

. 1940814الالعب شهرة محمد رخصة رقم  -   

. 1940829الالعب زغيدي عالء الدين رخصة رقم  -   

.   1941182الالعب زبير محمد إيهاب رخصة رقم  -   

 

 

 

 



 

اإلحتراز مقبول. من حيث الشكل:    

من حيث الموضوع:     

 حيث أن النادي الرياضي ) أمل ورقلة ( صرح معترضا على مشاركة هؤالء الالعبين لوجود تزوير بملفاتهم اإلدارية -        

 المودعة على مستوى الرابطة الجهوية ورقلة.           

 من قانون اإلتحاد 86حيث أن النادي الرياضي ) أمل ورقلة ( قد إحترم جميع الشروط المنصوص عليها بالمادة  -        

 لالحق.الجزائري لكرة القدم المنظمة لبطولة كرة القدم هواة و هو األمر الثابت أيضا على التأكيد ا         

 حيث أن رئيس نادي ) وفاق المغير ( وأيضا عدد من الالعبين لم يمثلوا أمام لجنة اإلنضباط رغم إستدعاءهم الصحيح.   - 

 حيث أنه بعد التحقق من وضعية الالعبين تبين مايلي: -        

 ير ( قد قام بتزوير ملفه الخاصفإن نادي ) وفاق المغ 1912384رخصة رقم  26بالنسبة لالعب قبوري عصام رقم  -        

 من فريق ) سريع أنوش علي ( 430509باإلجازة بتقديم صورة خاصة بالالعب عشوب شعيب صاحب الرخصة رقم          

 و هو الالعب الذي شارك في المقابلة مع نادي ) وفاق المغير ( بإسم العبهم قبوري عصام. 2019/2020للموسم          

 فإن نادي ) وفاق المغير ( قد قام بتزوير ملفه الخاص باإلجازة بتقديم 1912383بالنسبة لالعب عبود مختار رخصة رقم  -       

  2019/2020من فريق ) سريع أنوش علي ( للموسم  430526صورة خاصة بالالعب مكيمح جابر صاحب الرخصة رقم          

 المقابلة مع نادي ) وفاق المغير ( بإسم العبهم عبود مختار. و هو الالعب الذي شارك في          

 فإن نادي ) وفاق المغير ( قد قام بتزوير ملفه الخاص باإلجازة  1912361بالنسبة لالعب لبسيس عبد الستار رخصة رقم  -        

 سريع أنوش علي ( للموسم من فريق)  430510بتقديم صورة خاصة بالالعب بوطبسو باديس صاحب الرخصة رقم           

 و هو الالعب الذي شارك في المقابلة مع نادي ) وفاق المغير ( بإسم العبهم لبسيس عبد الستار. 2019/2020        

 فإن نادي ) وفاق المغير ( قد قام بتزوير ملفه الخاص باإلجازة  1912360بالنسبة لالعب زيدي أيمن رخصة رقم  -       

 من فريق ) أتليتيك حاسي مسعود ( الرابطة  1911449صورة خاصة بالالعب عزام أحمد صاحب الرخصة رقم  بتقديم          

 و هو الالعب الذي شارك في المقابلة مع نادي ) وفاق المغير ( بإسم العبهم  2019/2020الجهوية ورقلة للموسم الحالي          

 زيدي أيمن.         

 بعد دراسة موضوع اإلحتراز إلى أن الالعبين المبينين أعاله لم يكونوا مؤهلين من الناحية القانونية حيث خلصت اللجنة  -       

 ذلك ألن نادي ) وفاق المغير ( 08/02/2020للمشاركة في المقابلة التي جمعت نادي وفاق المغير / أمل ورقلة بتاريخ          

 ؤالء الالعبين بغية الحصول لهم على إجازاتهم كونه يعلم بأن لديهم إجازاتقد إعتمد على الغش و التزوير في هوية ه        

 أخرى مع أندية مختلفة فقام نادي ) وفاق المغير ( بإشراك هؤالء الالعبين لديه بصورهم األصلية لكن بأسماء عدد من         

 العبيه الحقيقيين مستعمال بذلك أسلوب التمويه .        
 

 وألجلها قررت اللجنةلهذه اإلسباب 
 

 المتعلقة بمشاركة العب زورت هويته أثناء المقابلة وتم إكتشافه عن طريق تدوين 02الفقرة  94نطبق نص المادة  -      

 إحترازات من طرف الفريق المنافس ) مرحلة العودة ( و بالتالي العقوبة تكون على النحو التالي:        

 لصالح نادي ) أمل ورقلة (. 00//  03بة لنادي ) وفاق المغير ( بنتيجة خسارة المباراة بالنس -      

  12/02/2020( إبتداء من تاريخ 01باإلقصاء النافذ لمدة سنة ) 1912384معاقبة الالعب قبوري عصام رخصة رقم  -      

 باإلضافة إلى إلغاء رخصتة مع نادي ) وفاق المغير ( مع إخطار الرابطة الوالئية ميلة لمتابعة الالعب عشوب شعيب.       

  12/02/2020( إبتداء من تاريخ 01باإلقصاء النافذ لمدة سنة ) 1912361معاقبة الالعب لبسيس عبد الستار رخصة رقم  -      

 تة مع نادي ) وفاق المغير ( مع إخطار الرابطة الوالئية ميلة لمتابعة الالعب بوطبوس باديس.  باإلضافة إلى إلغاء رخص       

  12/02/2020( إبتداء من تاريخ 01باإلقصاء النافذ لمدة سنة ) 1912383معاقبة الالعب عبود مختار رخصة رقم  -      

 إخطار الرابطة الوالئية ميلة لمتابعة الالعب مكيمح جابر. باإلضافة إلى إلغاء رخصتة مع نادي ) وفاق المغير ( مع        

 

 

 

 



   

 12/02/2020( إبتداء من تاريخ 01باإلقصاء النافذ لمدة سنة ) 1912360معاقبة الالعب زيدي أيمن رخصة رقم  -       

 حاسي مسعود ( عزام أحمد رخصة باإلضافة إلى إلغاء رخصتة مع نادي ) وفاق المغير ( مع معاقبة العب نادي ) أتليتيك        

 باإلضافة إلى إلغاء رخصتة مع نادي  12/02/2020( إبتداء من تاريخ 01باإلقصاء النافذ لمدة سنة ) 1911449       

 ) وفاق المغير (.       

 بمنعه من 12/02/2020( إبتداء من تاريخ 02معاقبة كاتب عام نادي ) وفاق المغير ( باإلقصاء النافذ لمدة سنتين ) -      

 ممارسة أي نشاط أو وظيفة مرتبطين بكرة القدم بسبب حالة العود ) تكرار مخالفة التزوير (.        

 12/02/2020دج غرامة نافذة يدفعها نادي ) وفاق المغير ( في أجل شهر إبتداء من تاريخ  160.000مائة و ستون ألف  -      

 الفة التزوير (.بسبب حالة العود ) تكرار مخ        

 مع إنزاله إلى القسم األدنى. 2019/2020إقصاء نادي ) وفاق المغير ( من مواصلة الموسم الحالي  -      

 03نقاط أي  03إعتماد النتائج المتحصل عليها من طرف نادي ) وفاق المغير ( و الفرق التي كان سيواجهها تتحصل على  -      

 يها. هدف عل 00أهداف لها و        

 القضية رقم 562 مقابلة ) إتحاد ورقلة / إتحاد حاسي الدالعة فئة األكابر ليوم 2020/02/13 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

غطاس إلياس             - إتحاد ورقلة 1910231  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
1910210  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       صياد جمال الدين        - إتحاد ورقلة   

قوزيم بلعباس            - إتحاد حاسي الدالعة 1910342  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
الدالعةإتحاد حاسي  1912372 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       لبشيري يوسف           -   

1910372  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       عجالت حرز هللا        - إتحاد حاسي الدالعة   

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1023019  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب           قبي ربيع         - إتحاد ورقلة 

تدفع     دج 3.000نافدة + غرامة مالية قدرها  تمقابال (03)ثالثة اإلقصاء ليعاقب ب -منافس دون إحداث ضرر جسدي   

.كرة القدم هواة (لبطولة  من القانون المنظم 113) طبقا لنص المادة  91/02/2020أجل شهر إبتداء من تاريخ  في                 

 

 القضية رقم 563 مقابلة ) أمل ورقلة / وفاق مقر فئة األكابر ليوم 2020/02/15 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1616191  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        صالح بدر الدين         - أمل ورقلة   
1941140   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        الهلي صالح الدين       - أمل ورقلة   

قاسمي عبد اإلله         - وفاق مقر 1912393  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

بوليفة خير الدين         - وفاق مقر 1910735  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
1911114   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بن دحمان أحمد          - وفاق مقر   

 :     طردهمسير تم 

 قبلالحكم الرئيسي  قام هذا األخيربإهانة 190079قسوم أحمد رخصة رقم  ( وفاق مقر) كاتب عام الفئات الصغرى لنادي  -

 أشهر بمنعه من مزاولة أي نشاط أو وظيفة لهما  ( 06) دة ستة لمالنافذ  اإلقصاءبهذا المسير  عاقبييه بداية المقابلة و عل  

 إبتداء من تاريخ تدفع في أجل شهر دج 10.000+ غرامة قدرها   19/02/2020إبتداء من تاريخ  عالقة بكرة القدم  

 (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 101) نص المادة ل طبقا 19/02/2020  

 القضية رقم 564 مقابلة ) نجوم إليزي / مستقبل موفلون فئة األكابر ليوم 2020/02/15 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1912553  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       مواز خالد                - نجوم إليزي   
زالة عمر                - مستقبل موفلون 1940476 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

 



 

 القضية رقم 565 مقابلة ) أمل سيدي مهدي / إتحاد النخلة فئة األكابر ليوم 2020/02/15 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

سيدي مهديأمل  1911221  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بن حمزة زاكي          -   

1911230   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        جاب هللا رشيد           - إتحاد النخلة   
 

 القسم الجهوي األول فئة األكابر

 الفوج ) ب (
 

 القضية رقم 566 مقابلة ) إتحاد عين البيضاء / شمس األصيل تمنراست فئة األكابر ليوم 2020/02/15 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

نصيري عبد الجليل     - إتحاد عين البيضاء 1911384  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
خميس نعيم               - إتحاد عين البيضاء 1912510 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

باعلي عبد السالم        - شمس األصيل تمنراست 1911248  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

سيدي عبد المومن       - شمس األصيل تمنراست 1911152  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
أوالد حسيني لحسن      - شمس األصيل تمنراست 1911160 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

 

 القضية رقم 567 مقابلة ) أولمبي بوعامر / إتحاد الحمادين فئة األكابر ليوم 2020/02/15 (:

بعد اإلطالع على ورقة المقابلة. -  

 - بعد اإلطالع على تقرير محافظ اللقاء.

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

سايب بوحفص           - أولمبي بوعامر 1910236  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

1911915   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بوشعير أمين             - أولمبي بوعامر   
1156519  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    أوالد سالم يزيد            - أولمبي بوعامر   

19/02/2020تدفع 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   

      أحداث أشير عليها:

 ( برشق أرضية الملعب بالحجارة ما أدى إلى إصابة الحكم المساعد  أولمبي بوعامرقيام جمهور الفريق المحلي نادي )  -

 من القانون المنظم ) ه (فقرة  49) ق نص المادة يه نطبو عل دون التوقف النهائي للمباراة و اإلخالل بالنظام العامالثاني   

 .(  القدم هواة لبطولة كرة   

 . 19/02/2020بدون جمهور إبتداء من تاريخ  (03)بثالثة مقابالت (  أولمبي بوعامرمعاقبة نادي )  -  

  .19/02/2020تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  غرامة نافدةدج  50.000ألف  خمسون -
 

 بسبب سوء التنظيم طبقا للمادة 19/02/2020تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  غرامة نافدةدج  5.000خمسة أالف  -

 .(من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 131)   
 

 القضية رقم 568 مقابلة ) مستقبل بلدة عمر / شباب بلدية إليزي فئة األكابر ليوم 2020/02/15 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

بكوش تقي الدين         - مستقبل بلدة عمر 1910595 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
1059619  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    قاضي محمد صالح       - مستقبل بلدة عمر   

19/02/2020تدفع 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   



 القضية رقم 569 مقابلة ) وفاق هقار تمنراست / نجم باب الوادي فئة األكابر ليوم 2020/02/15 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

باعبو كمال               - وفاق هقار تمنراست 1911646 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
أريالة عمر               - وفاق هقار تمنراست 1912496 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

الحكم الرئيسي   دفعبطاقة حمراء بسبب    1911146 كنيوة يحي                - نجم باب الوادي   

تدفع في أجل شهر دج  10.000+ غرامة نافدة قدرها  19/02/2020مقابالت إقصاء نافذة إبتداء من تاريخ  04يعاقب بـ                  

.(القدم هواة قانون المنظم لبطولة كرة القدم المن  112) لنص المادة  طبقا 91/20/2020 إبتداء من تاريخ                 
 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر

 الفوج ) أ (
 القضية رقم 570 مقابلة ) شبيبة زلفانة / ترجي تقديدين فئة األكابر ليوم 2020/02/15 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

2550191  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        لغويطر مصطفى        - شبيبة زلفانة   

0262191 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بن عباس عبد هللا        - شبيبة زلفانة   

بجاج الطيب             - شبيبة زلفانة 1910515  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
باباي عبد المنعم         - ترجي تقديدين 1910451  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

0429191 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       مداني علة                - ترجي تقديدين   
 

 القضية رقم 571 مقابلة ) بترول حاسي  مسعود / مولودية سيدي سليمان فئة األكابر ليوم 2020/02/15 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

لوزي عبد االكريم        - بترول حاسي مسعود 1910714 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

العابد عبد الغني          - مولودية سيدي سليمان 1910759  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
سيدي سليمانمولودية  1910768 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بلخامسة سامح            -   

 

  19/02/2020في أجل شهر إبتداء من  ( مولودية سيدي سليمان) غرامة 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    
 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر

 الفوج ) ب (
 القضية رقم 572 مقابلة ) مولودية حاسي مسعود / نجم بوغفالة فئة األكابر ليوم 2020/02/13 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

    مختاري محمد وليد   - مولودية حاسي مسعود 1911038 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير      
ميلودي صابر            - نجم بوغفالة 1910071  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

 

 القضية رقم 573 مقابلة ) شباب قصر ورقلة / إتحاد الزقم فئة األكابر ليوم 2020/02/15 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

طاهرة توفيق             - شباب قصر ورقلة 1910916  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
بوراس باديس            - شباب قصر ورقلة 1911733  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

 



 القضية رقم 574 مقابلة ) مولودية بامنديل / شباب عين قديمة فئة األكابر ليوم 2020/02/15 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

0984191 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بامنديلمولودية   بن نادة تقي الدين        -   
معمري زكرياء          - شباب عين قديمة 1911002 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

حجاج هشام سليم        - شباب عين قديمة 1910998 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
 

 القضية رقم 575 مقابلة ) نادي سيدي خويلد / أتليتيك حاسي مسعود فئة األكابر ليوم 2020/02/15 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

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

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1120619  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين       خويلدي نوح          - نادي سيدي خويلد 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  19/20/2020ة إبتداء من تاريخ ذيعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

(.                                                         كرة القدم هواة                 

1133419  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين      لزغم عبد القادر       - أتليتيك حاسي مسعود 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  19/20/2020ة إبتداء من تاريخ ذيعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

(.                                                         كرة القدم هواة                 

 أحداث أشير عليها بعد نهاية المقابلة:
مقابالت (08)باإلقصاء لـ  ( نادي سيدي خويلد) من فريق  1911204رخصة رقم  الدين بوخوشة عمادمعاقبة الالعب  -  

بسبب محاولة اإلعتداء على الحكم الرئيسي بعد نهاية المقابلة + غرامة نافذة 19/02/2020عقوبة نافذة إبتداء من تاريخ   

من القانون المنظم لبطولة 120) طبقا ألحكام المادة  19/02/2020تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  5.000بقيمة    

.( كرة القدم هواة    
 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر

 الفوج ) ج (
 

 

 القضية رقم 576 مقابلة ) إتحاد بريان / وفاق بريدة فئة األكابر ليوم 2020/02/15 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

أوالد الطاهر الطاهر    - إتحاد بريان 1911400  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
بن سعيد أنور            - وفاق بريدة 1912362 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

 

 القضية رقم 577 مقابلة ) جوهرة قصر الحيران / إتحاد العسافية فئة األكابر ليوم 2020/02/15 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
0979191  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي          بلة يوسف               - إتحاد العسافية 

 

 القضية رقم 578 مقابلة ) ترجي مرماد / رائد متليلي فئة األكابر ليوم 2020/02/15 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بن النوي عبد الوهاب   - رائد متليلي 1910485  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

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



 القضية رقم 579 مقابلة ) وداد مدينة زلفانة / جيل بودواية بريان فئة األكابر ليوم 2020/02/15 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بن غشي بوعمامة       - وداد مدينة زلفانة 1910174  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
1911712   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        العربي محمد             - جيل بودواية بريان   

قرين عبد الوهاب        - جيل بودواية بريان 1911684  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1014619  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين       قنذوز ياسين          - جيل بودواية بريان 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  19/20/2020ة إبتداء من تاريخ ذيعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

(.                                                         كرة القدم هواة                 
 

 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر

 الفوج ) د1 (
 

 القضية رقم 580 مقابلة ) إتحاد شباب إليزي / تين تزريفت جانت فئة األكابر ليوم 2020/02/14 (:

بعد اإلطالع على ) ورقة المقابلة و تقرير الحكم الرئيسي (. -  

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
كوسة محمد              - تين تزريفت جانت 1912434 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

 

بسبب اإلعتداء الجسدي قبل نهاية الوقت الرسمي 70أي الدقيقة  من الشوط الثاني 25الـ توقفت في الدقيقة  حيث أن المقابلة -  

هم  و ( تين تزريفت جانت) العبين من فريق  (04)الذي تعرض له كل من الحكم الرئيسي و مساعده الثاني من طرف    

، قمزار الهاشمي رخصة رقم 1912472، إلياس عبد الرحمان رخصة رقم  1912434كوسة محمد رخصة رقم  )  

(. 1911921، بوسعيد عبد الرحمان رخصة رقم 1911421    

  كم الرئيسي قرر توقيف المباراة بسبب اإلعتداء الذي تعرض له بمعية مساعد الثاني من طرف هؤالء الالعبين. أن الح حيث -
 

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

 قررت اللجنة 
 

.(إتحاد شباب إليزي) لصالح نادي  (03/00)بنتيجة  ( جانتتين تزريفت  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي  -  

إبتداء (01)ة سن بـاإلقصاء النافذ لمدة ( تين تزريفت جانت )من فريق  1912434كوسة محمد رخصة رقم الالعب معاقبة  -  

بسبب اإلعتداء 19/02/2020تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ غرامة نافدة دج  10.000 + 19/02/2020 من تاريخ      

.على الحكم الرئيسي      

(01)ة سن بـاإلقصاء النافذ لمدة ( تين تزريفت جانت )من فريق  1912472إلياس عبد الرحمان رخصة رقم الالعب معاقبة  -  

بسبب 19/02/2020تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ غرامة نافدة دج  10.000 + 19/02/2020 إبتداء من تاريخ     

.اإلعتداء على الحكم الرئيسي     

ة سن بـاإلقصاء النافذ لمدة ( تين تزريفت جانت )من فريق  1911921بوسعيد عبد الرحمان رخصة رقم الالعب معاقبة  -  

19/02/2020تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ غرامة نافدة دج  10.000 + 19/02/2020 إبتداء من تاريخ (01)     

.بسبب اإلعتداء على الحكم الرئيسي      

(01)ة سن بـاإلقصاء النافذ لمدة ( تين تزريفت جانت )من فريق  1911421قمزار الهاشمي رخصة رقم الالعب معاقبة  -   

بسبب 19/02/2020تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ غرامة نافدة دج  10.000 + 19/02/2020 إبتداء من تاريخ     

.الثاني همساعدالرئيسي و  اإلعتداء على الحكم     

 



 القضية رقم 581 مقابلة ) مولودية الطوارق / أغوم جانت فئة األكابر ليوم 2020/02/14 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
دحماني عماد             - مولودية الطوارق 1941483 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
يوسف سليمان            - أغوم جانت 1912242 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

 

 القضية رقم 582 مقابلة ) وفاق جانت / الطاسيلي إليزي فئة األكابر ليوم 2020/02/14 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بن عمر عبد اللطيف     - وفاق جانت 1911914  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
جانت وفاق 1941724 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       لعافية محمد أمين        -   

جانت وفاق 1911796 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       الكياني إبراهيم           -   

1131119  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    لحمر عبد السالم          - الطاسيلي إليزي   

19/02/2020تدفع 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   

خنوش عبد الرزاق      - الطاسيلي إليزي 1911821 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

رحماني أحمد            - الطاسيلي إليزي 1910224 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

تيطاوي مبارك           - الطاسيلي إليزي 1910785 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
 أحداث أشير عليها بعد نهاية المقابلة:

  على الحكم الجسدي عتداءاإلب ( جانت وفاق) من فريق  9119141رخصة رقم  بن عمر عبد اللطيفالالعب قيام  -  

إبتداء (01)ة سن بـاإلقصاء النافذ لمدةيذكر و بالتالي يعاقب  حداث ضرربعد نهاية اللقاء دون إ و مساعده األول الرئيسي     

طبقا لنص المادة 19/02/2020تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ غرامة نافدة دج  10.000 + 19/02/2020 من تاريخ      

(. كرة القدم هواة القانون المنظم لبطولة منالفقرة )أ(  114 )     

  على الحكم الجسدي عتداءاإلب ( جانتوفاق ) من فريق  9117861رخصة رقم كرنكاتي أحمدالالعب قيام  -

إبتداء (01)ة سن يذكر و بالتالي يعاقب بـاإلقصاء النافذ لمدة حداث ضرربعد نهاية اللقاء دون إ و مساعده األول الرئيسي     

طبقا لنص المادة  19/02/2020تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ غرامة نافدة دج  10.000 + 19/02/2020 من تاريخ     

(. كرة القدم هواة القانون المنظم لبطولة منفقرة )أ(  114)      

 غرامات:
 

وذلك 19/02/2020في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ( وفاق جانت )غرامة يدفعها نادي دج  3.000 الفأثالثة  -  

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

 سنة ) أواسط ( 19بطولة القسم الجهوي لفئة أقل من 

 الفوج ) ج (
 

 القضية رقم 583 مقابلة ) نادي سيدي خويلد / إتحاد عين البيضاء فئة األواسط ليوم 2020/02/14 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1141419 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       حميم يحي                 - إتحاد عين البيضاء   
1174419 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بوسعيد مبروك            - إتحاد عين البيضاء   

 عقوبات بالطرود: 
 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1941543  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين              قوارح عامر  - نادي سيدي خويلد 

        من القانون المنظم لبطولة 87)  طبقا لنص المادة 91/02/2020إبتداء من تاريخ  نافدة اإلقصاء لمقابلة واحدةيعاقب ب

.      (الفئات الصغرى كرة القدم                  



 القضية رقم 584 مقابلة ) مستقبل الرويسات / نادي بوغفالة فئة األواسط ليوم 2020/02/14 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

4119619 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بوعزة الجمعي            - نادي بوغفالة   
 عقوبات بالطرود: 

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1941307  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين بن ساسي محمد أيمن     - مستقبل الرويسات   

        من القانون المنظم لبطولة 87)  طبقا لنص المادة 19/02/2020إبتداء من تاريخ  نافدة اإلقصاء لمقابلة واحدةيعاقب ب

.      (الفئات الصغرى كرة القدم                  
 

 الفوج ) ه (
 القضية رقم 585 مقابلة ) شباب جامعة / ترجي تقديدين فئة األواسط ليوم 2020/02/14 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

4051219  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        منان أحمد األمين         - شباب جامعة   

4028319  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بن صغير عبد النور      - ترجي تقديدين   

 إستئناف
 القضية رقم 540 محضر رقم 20 مقابلة ) إتحاد الحمادين / مستقبل بلدة عمر فئة األكابر ليوم 2020/02/08 (:

بعد اإلطالع على ) ورقة المقابلة و تقرير الحكم الرئيسي (. -  

بعد اإلطالع على تقرير محافظ اللقاء. -  

 - بعد اإلطالع على تقرير نادي اتحاد الحمادين.

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

سويد محمد               - إتحاد الحمادين 1910002  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

1000119  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار        قاسمي إبراهيم الخليل  - إتحاد الحمادين 

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   

بكوش تقي الدين         - مستقبل بلدة عمر 1910595  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
قاشي يوسف             - مستقبل بلدة عمر 1910546 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

1910563  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       قانة عبد العليم مبارك    - مستقبل بلدة عمر   
      أحداث أشير عليها:

 و اإلعتداء على الحكم الرئيسي و ذلك بتحريض ) إتحاد الحمادين (إجتياح الملعب من طرف جمهور الفريق المحلي نادي  -

 حيث أن هذا اإلجتياح  أدى إلى وقوع أحداث خطيرة مست بالسالمة الجسدية للحكم و أخلت من جانب أخر بالنظام العام  -

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 04فقرة  47) يد بتطبيق نص المادة و في هذا الصدد قررت اللجنة الفصل من جد  

 (.  هواة  

 . 12/02/2020بدون جمهور إبتداء من تاريخ  (02)بمقابلتين  ( إتحاد الحمادين) معاقبة نادي  -  

  .12/02/2020تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  غرامة نافدةدج  25.000خمسة و عشرون ألف  -
 

 بسبب سوء التنظيم طبقا للمادة 12/02/2020تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  غرامة نافدةدج  5.000خمسة أالف  -

 .( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 131)   

 12/02/2020 إبتداء من تاريخ (01) بالنسبة للمسير كروشي بشير فقد قررت اللجنة معاقبته باإلقصاء النافذ لمدة سنة -

  01 فقرة 117)  طبقا لنص المادة 12/02/2020 تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخدج  10.000غرامة نافذة بقيمة  +  

  .( لبطولة كرة القدم هواة من القانون المنظم   

 الباقي دون تغيير.



 

 المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات:

.01/02/2020الطوارق بتاريخ تين تزريفت جانت / مولودية  -  

.15/02/2020مستقبل الحمادين / رائد سيدي ساعد بتاريخ  -  

.13/20/2020اريخ بت إتحاد النزلة الوادي / إتحاد قمار -  

.15/02/2020رائد حاسي القارة / شباب جامعة بتاريخ  -  

.15/02/2020شباب البرج القديم / تين خاتمة جانت بتاريخ  -  
 

 

 المسير اإلداري لقسم اإلنضباط                           
  

                            دريس الهواري            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


