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         دراسة القضايا      

 مقابالت القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج ) أ (

 

 القضية رقم 586 مقابلة ) وفاق مقر / وفاق عين ماضي فئة األكابر ليوم 2020/02/22 (:

 غرامات:

 بسبب عدم تأكيد  26/02/2020في أجل شهر إبتداء من  ( وفاق مقر) غرامة نافذة يدفعها نادي  دج 20.000 عشرون ألف -

 كرة القدم هواة (. المنظم لبطولة من القانون 86) اإلحتراز المدون على ورقة المقابلة طبقا لنص المادة   
 

 القضية رقم 587 مقابلة ) إتحاد حاسي الدالعة / أولمبي الوادي فئة األكابر ليوم 2020/02/22 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
3741910  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       قرقاب بن شاع           - إتحاد حاسي الدالعة   

4481910  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي                   بن نانة حيدر   - أولمبي الوادي 
 

 القضية رقم 588 مقابلة ) أمل سيدي مهدي / مولودية البيضاء فئة األكابر ليوم 2020/02/22 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1911221   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بن حمزة زاكي          - أمل سيدي مهدي   
عالل موالي محمد      - مولودية البيضاء 1940344  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 القضية رقم 589 مقابلة ) مستقبل موفلون / إتحاد ورقلة فئة األكابر ليوم 2020/02/22 (:

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

.يوما 14مصلحة الطب العام بتمنراست و التي تحدد مدة العجز بـ الشهادة الطبية الممنوحة من طرف  اإلطالع على بعد -  

.للمساعدين األول و الثاني لشهادتين الطبيتين المسلمتين من طرف مصلحة الطب الشرعيبعد اإلطالع ا -  

 - بعد اإلطالع على تقرير نادي ) مستقبل موفلون (.

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
9111781  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       شناوي عبد الغفار       - مستقبل موفلون   
بداع محمد توفيق        - إتحاد ورقلة 1910204  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

      أحداث أشير عليها بعد نهاية المقابلة:

 اإلعتداء على مساهمة في الب ( مستقبل موفلون)  من فريق 1911182عبد الرحمان عبد الغاني رخصة رقم قيام الالعب  -

 يوما و عليه يعاقب الالعب المعتدي باإلقصاء النافذ 15الحكمين المساعدين ما سبب لهما عجز عن العمل لمدة تقل عن  

 تدفع في أجل شهر إبتداء من دج 15.000بقيمة  نافدةمالية غرامة +  01/03/2020إبتداء من تاريخ  (02)لمدة سنتين   

 .(من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواةالفقرة ب  114) طبقا للمادة  01/03/2020 تاريخ  

 بالمساهمة في اإلعتداء على الحكمين ) مستقبل موفلون ( فريقمن  1911212قيام الالعب هالوي كمال رخصة رقم  -

 ي باإلقصاء النافذ لمدة سنتين يوما و عليه يعاقب الالعب المعتد 15المساعدين ما سبب لهما عجز عن العمل لمدة تقل عن   

 تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج 15.000بقيمة  نافدةمالية غرامة +  01/03/2020 إبتداء من تاريخ (02)  

 .(من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواةالفقرة ب  114) طبقا للمادة  01/03/2020 

 بالمساهمة في اإلعتداء على الحكمين  ) مستقبل موفلون (من فريق  1911177قيام الالعب محجوب إلياس رخصة رقم  -

 لمدة سنتين  ذيوما و عليه يعاقب الالعب المعتدي باإلقصاء الناف 15المساعدين ما سبب لهما عجز عن العمل لمدة تقل عن   

 ل شهر إبتداء من تاريخ تدفع في أج دج 15.000بقيمة  نافدةمالية غرامة +  01/03/2020 إبتداء من تاريخ (02)  

 .(من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواةالفقرة ب  114) طبقا للمادة  01/03/2020  

 الحكمين  بالمساهمة في اإلعتداء على) مستقبل موفلون ( من فريق  1911178شناوي عبد الغفار رخصة رقم قيام الالعب  -

 يوما و عليه يعاقب الالعب المعتدي باإلقصاء النافذ لمدة سنتين 15تقل عن المساعدين ما سبب لهما عجز عن العمل لمدة   

 تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 15.000بقيمة  نافدةمالية غرامة +  01/03/2020 إبتداء من تاريخ (02)  

 .(من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواةالفقرة ب  114) طبقا للمادة  01/03/2020  

 بالمساهمة في اإلعتداء على  ) مستقبل موفلون (من فريق  1911190سالمة محمد مختار رخصة رقم قيام الالعب  -

 يوما و عليه يعاقب الالعب المعتدي باإلقصاء النافذ 15الحكمين المساعدين ما سبب لهما عجز عن العمل لمدة تقل عن  

 تدفع في أجل شهر إبتداء من دج 15.000بقيمة  نافدةمالية رامة غ+  01/03/2020 إبتداء من تاريخ (02)لمدة سنتين   

 .(من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواةالفقرة ب  114) طبقا للمادة  01/03/2020 تاريخ  

 الحكمين بالمساهمة في اإلعتداء على ) مستقبل موفلون (من فريق  1911171رخصة رقم  عمارة رابحقيام الالعب  -

 يوما و عليه يعاقب الالعب المعتدي باإلقصاء النافذ لمدة سنتين  15عدين ما سبب لهما عجز عن العمل لمدة تقل عن المسا  

 تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 15.000بقيمة  نافدةمالية غرامة +  01/03/2020 إبتداء من تاريخ (02)  

 .(نون المنظم لبطولة كرة القدم هواةمن القاالفقرة ب  114) طبقا للمادة  01/03/2020  

 بالمساهمة في اإلعتداء  ) مستقبل موفلون (من فريق  190100قيام مساعد المدرب بدبودام محمد نور الدين رخصة رقم  -

 المعتدي باإلقصاء مسيريوما و عليه يعاقب ال 15على الحكمين المساعدين ما سبب لهما عجز عن العمل لمدة تقل عن   

 تدفع في أجل شهر دج 30.000بقيمة  نافدةمالية غرامة +  01/03/2020 إبتداء من تاريخ (03)ذ لمدة ثالثة سنوات الناف  

 .(من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواةالفقرة ب  114) طبقا للمادة  01/03/2020 إبتداء من تاريخ   

 غرامات:
 

وذلك 01/03/2020 في أجل شهر إبتداء من تاريخ ( قبل موفلونمست )غرامة يدفعها نادي دج  3.000 الفأثالثة  -  

.(  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 130) ( و هذا تطبيقا لنص المادة  إنذارات 07التسيير للفريق ) بسبب سوء     

 



  
 

 مقبلةبالنسبة لإلحتراز المدون من طرف نادي ) إتحاد ورقلة ( فسيتم إنهاء دراسته بالجلسة ال
 

 القسم الجهوي األول فئة األكابر

 (ب  )الفوج 
 

 

 القضية رقم 590 مقابلة ) إتحاد عين البيضاء / رائد سيدي ساعد فئة األكابر ليوم 2020/02/22 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
السلبي       بطاقة صفراء بسبب اللعب  مداني كريم               - رائد سيدي ساعد 1910117    

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1038419  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين       نصيري جالل        - إتحاد عين البيضاء 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  26/20/2020ة إبتداء من تاريخ ذب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافيعاق  

(.                                                         كرة القدم هواة                 

 غرامات:

 بسبب 26/02/2020في أجل شهر إبتداء من  ( د سيدي ساعدرائ) غرامة نافذة يدفعها نادي  دج 20.000 عشرون ألف -

 كرة القدم هواة (. من القانون المنظم لبطولة 86) عدم تأكيد اإلحتراز المدون على ورقة المقابلة طبقا لنص المادة   
 

 القضية رقم 591 مقابلة ) شباب جامعة / مستقبل الحمادين فئة األكابر ليوم 2020/02/22 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بن علي عبد الصمد      - شباب جامعة 1910176 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

1910141  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       مسعودي أيمن            - شباب جامعة   
سبب اللعب الخطير      بطاقة صفراء ب عروة              نينةز - مستقبل الحمادين 1911254   

خزان بالل               - مستقبل الحمادين 1910822 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

1910871  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       خليفة سعد                - مستقبل الحمادين   
 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910323  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسيم شاوي محمد رضوان    - شباب جامعة   

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

 القضية رقم 592 مقابلة ) نجوم باب الوادي / رائد حاسي القارة فئة األكابر ليوم 2020/02/22 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
0554191 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       باب الواديم نجو  بوصبيع عبد الستار      -   

1910040  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       سعيدات توفيق           - رائد حاسي القارة   
سعيدات عبد الجبار      - رائد حاسي القارة 1910074 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر

 ( أ )الفوج 
 

 القضية رقم 593 مقابلة ) القبة تماسين / إتحاد أنقوسة فئة األكابر ليوم 2020/02/15 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
2543191  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي                تح      بلخضر فا - القبة تماسين 

1113319   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي           مصري محمد المهدي - إتحاد أنقوسة 
 

 القضية رقم 594 مقابلة ) نادي المقارين / شباب الحدب فئة األكابر ليوم 2020/02/15 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
غوقالي محمد إحسان    - نادي المقارين 1940338  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

1940767   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بن علي محمد يونس     - شباب الحدب   
  

 القضية رقم 595 مقابلة ) إتحاد النزلة الوادي / شباب سيدي عمران فئة األكابر ليوم 2020/02/18 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
النزلة الواديإتحاد  1912602 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       مصباحي طه             -   

 

 القضية رقم 596 مقابلة ) إتحاد النزلة الوادي / نادي المقارين فئة األكابر ليوم 2020/02/21 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1001219 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       عبدو حمزة               - إتحاد النزلة الوادي   

1940576  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       طرباخ زكرياء           - نادي المقارين   
 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1003119  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  برتيمة عمر الفاروق    - إتحاد النزلة الوادي   

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

.لبطولة كرة القدم هواة ( من القانون المنظم 113) طبقا لنص المادة  26/02/2020أجل شهر إبتداء من تاريخ  في                 

1041719  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  المقاريننادي   زنو أدم                   -   

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

.واة (لبطولة كرة القدم ه من القانون المنظم 113) طبقا لنص المادة  26/02/2020أجل شهر إبتداء من تاريخ  في                 

 

 القضية رقم 597 مقابلة ) مولودية سيدي سليمان / القبة تماسين فئة األكابر ليوم 2020/02/22 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1066119  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    رصافي           فريحي - القبة تماسين   

26/02/2020تدفع 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 598 مقابلة ) إتحاد أنقوسة / شباب تبسبست فئة األكابر ليوم 2020/02/22 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بابو محمد حفناوي       - إتحاد أنقوسة 1910774 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

قة صفراء بسبب اللعب الخطير      بطا   1910633 بلمهدي علي              - شباب تبسبست   
 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر

 ( ب )الفوج 
 

 القضية رقم 599 مقابلة ) شباب عين قديمة / شباب قصر ورقلة فئة األكابر ليوم 2020/02/20 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
رواي محمد بدر الدين   - شباب عين قديمة 1911834  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
1911910   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        باباعمي إسماعيل        - شباب قصر ورقلة   

 

 القضية رقم 600 مقابلة ) إتحاد الزقم / مولودية حاسي مسعود فئة األكابر ليوم 2020/02/21 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1201911 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       مسعودي فؤاد            - إتحاد الزقم   

اللعب الخطير      بطاقة صفراء بسبب   6819124         الدينعون هللا بدر - إتحاد الزقم 
1911130   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        أحمودة ياسر             - إتحاد الزقم   

لخضر        نيشبن ح - مولودية حاسي مسعود 1911528    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
 

 القضية رقم 601 مقابلة ) أتليتيك حاسي مسعود / شهداء قمار فئة األكابر ليوم 2020/02/22 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
سدراتي وليد توفيق      - أتليتيك حاسي مسعود 1911794  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

زغدي صالح             - شهداء قمار 1912478 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
1911549  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير           عبد الرحمان الوتري - شهداء قمار 

        دريس إبراهيم     - شهداء قمار 1912468  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي       

 غرامات:

 بسبب 26/02/2020في أجل شهر إبتداء من  ( شهداء قمار) غرامة نافذة يدفعها نادي  دج 20.000 شرون ألفع -

 كرة القدم هواة (. من القانون المنظم لبطولة 86) عدم تأكيد اإلحتراز المدون على ورقة المقابلة طبقا لنص المادة   
 

 القضية رقم 602 مقابلة ) نجم بوغفالة / مولودية المقارين فئة األكابر ليوم 2020/02/22 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
أوالد سالم فاروق        - نجم بوغفالة 1910376  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

1219119   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        صياد إسماعيل           - نجم بوغفالة   
بن جلول أحمد           - مولودية المقارين 1911061  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

2597191   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        زوزو نضال             - مولودية المقارين   
 

 

 

 

 

 



 

 القضية رقم 603 مقابلة ) أمل سوف / شباب القواطين فئة األكابر ليوم 2020/02/22 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بلعيد نصر الدين         - أمل سوف 1911904  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

1910272    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي       ذياب حسام الدين         - شباب القواطين   
 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر

 ( ج )الفوج 
 

 القضية رقم 604 مقابلة ) رائد المنيعة / شباب قصر الحيران فئة األكابر ليوم 2020/02/15 (:

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1247419  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين       بن شاعة عمر        - شباب قصر الحيران 

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

(.                                                         كرة القدم هواة                 

 

 القضية رقم 605 مقابلة ) نصر حاسي الدالعة / مستقبل لماضي فئة األكابر ليوم 2020/02/15 (:

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
ء بسبب الحصول على إنذارينبطاقة حمرا   1084819       بن خدة سفيان        - مستقبل لماضي 

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

                    (.                                      كرة القدم هواة               
 

 القضية رقم 606 مقابلة ) جيل بن نانة / نصر حاسي الدالعة فئة األكابر ليوم 2020/02/22 (:

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

تقرير نادي ) جيل بن نانة (. -  

 - بعد اإلطالع على تقرير المنسق الطبي.

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
هاللية مخلوف           - جيل بن نانة 1912359  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

1911018   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        مخلوفي بشير            - جيل بن نانة   
ورنيغي عبد الرحمان   - نصر حاسي الدالعة 1910939  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

1910337   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بن غية مسعود           - نصر حاسي الدالعة   
 

أرضية ( جيل بن نانة) يق المحلي ول بسبب مغادرة طبيب الفرمن الشوط األ 43الـ توقفت في الدقيقة  ن المقابلةث أحي -  

معاقبة فريق المنظم لبطولة كرة القدم هواة وعليه قرر اللجنة من القانون 21الملعب ما يعد خرقا واضحا لنص المادة      

.( العودة) مرحلة  المنظم لبطولة كرة القدم هواة القانونمن  01الفقرة  21طبقا لنص المادة  ( جيل بن نانة)    

.) نصر حاسي الدالعة (لصالح فريق  00//  03بنتيجة  ( جيل بن نانة) المقابلة بالنسبة لفريق  خسارة -    

    .( جيل بن نانة) من رصيد نادي  (02)خصم نقطتين  -  

.26/02/2020في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ( جيل بن نانة) غرامة مالية نافذة يدفعها فريق  دج 20.000 عشرون ألف -  
 

 

 

 

 

 



 

 القضية رقم 607 مقابلة ) رائد متليلي / جوهرة قصر الحيران فئة األكابر ليوم 2020/02/22 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  أل سيدي الشيخ أحمد   - رائد متليلي 1912537 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير      

              صحرة علي - جوهرة قصر الحيران 1912517  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي       
 

 القضية رقم 608 مقابلة ) مستقبل لماضي / وداد مدينة زلفانة فئة األكابر ليوم 2020/02/22 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بن ساعد عبد القادر      - مستقبل لماضي 1910843  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

1910158   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        زيدوري لخضر          - وداد مدينة زلفانة   
 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر

 ( 1د )الفوج 

 

 القضية رقم 609 مقابلة ) الطاسيلي إليزي / تين تزريفت جانت فئة األكابر ليوم 2020/02/21 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بن الزائر محمد رياض  - الطاسيلي إليزي 1910171 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

بسبب اللعب السلبي       بطاقة صفراء  إبا ربيع                   - تين تزريفت جانت 1910942    
 

 القضية رقم 610 مقابلة ) مولودية الطوارق / وفاق جانت فئة األكابر ليوم 2020/02/22 (:

بعد دراسة الوثائق المرفقة بالملف ) ورقة المقابلة (. -  

مساعد األولول بسبب اإلعتداء الجسدي الذي تعرض له الحكم المن الشوط األ 54 الـفي الدقيقة  توقفأن اللقاء قد حيث  -  

.1911947خياري ياسين رخصة رقم المسمى  ( مولودية الطوارق) العبي نادي  أحد من طرف    

. مساعده األولاإلعتداء الذي تعرض له أن الحكم الرئيسي قرر توقيف المباراة نتيجة  حيث -   
 

 

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

 قررت اللجنة 
 

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

(01)باإلقصاء النافذ لمدة سنة واحدة  ( رقمولودية الطوا) من فريق  9119471رخصة رقم  خياري ياسينالالعب معاقبة  -    

دج 10.000 + يذكرإحداث ضرر دون  مساعد األولال على الحكم اإلعتداء الجسدي بسبب 26/02/2020إبتداء من تاريخ      

.26/02/2020تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ غرامة نافدة     

 

 القضية رقم 611 مقابلة ) أغوم جانت / شباب البرج القديم فئة األكابر ليوم 2020/02/22 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
تماني أحمد               - أغوم جانت 1912235  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

1912111   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        خالفي عمر              - شباب البرج القديم   
 

 ( فسيتم إنهاء دراسته بالجلسة المقبلة أغوم جانتبالنسبة لإلحتراز المدون من طرف نادي ) 
 

 

 

 



 

 بطولة القسم الجهوي لفئة أقل من 19 سنة

 الفوج ) ج (
 

 القضية رقم 612 مقابلة ) إتحاد عين البيضاء / مولودية سعيد عتبة فئة األواسط ليوم 2020/02/21 (:

 عقوبات بالطرود: 
 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1960465  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين مقدم عبد الرحمان         - إتحاد عين البيضاء   

        من القانون المنظم لبطولة 87)  طبقا لنص المادة 26/02/2020ن تاريخ إبتداء م نافدة اإلقصاء لمقابلة واحدةيعاقب ب

.      (الفئات الصغرى كرة القدم                  

1941616  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين عبد النور        صبيعبو - مولودية سعيد عتبة   

        من القانون المنظم لبطولة 87)  طبقا لنص المادة 26/02/2020تاريخ  إبتداء من نافدة اإلقصاء لمقابلة واحدةيعاقب ب

.      (الفئات الصغرى كرة القدم                  
 

 الفوج ) ه (
 

 القضية رقم 613 مقابلة شباب سيدي بوعزيز / شباب جامعة فئة األواسط ليوم 2020/02/18 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بن حمودة المعتز باهلل    - شباب سيدي بوعزيز 1961577  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
1940203   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        جامعةشباب   بوليفة زكرياء أحمد      -   

 عقوبات بالطرود: 
 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1940976  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين سعيدي ضياء الدين       - شباب سيدي بوعزيز   

        نظم لبطولةمن القانون الم 87)  طبقا لنص المادة 26/02/2020إبتداء من تاريخ  نافدة اإلقصاء لمقابلة واحدةيعاقب ب

.      (الفئات الصغرى كرة القدم                  

1940198  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين هتهات زياد                - شباب جامعة   

        طولةمن القانون المنظم لب 87)  طبقا لنص المادة 26/02/2020إبتداء من تاريخ  نافدة اإلقصاء لمقابلة واحدةيعاقب ب

.      (الفئات الصغرى كرة القدم                  
 

 تسوية وضعية العب مزدوج الرخصة
 

20/02/2020بتاريخ  370و المسجل تحت رقم  ( إتحاد قمار )بعد اإلطالع على الطلب المودع من طرف فريق  -  

فريقين إثنين خالل الموسملناشط ضمن و صالح استلالعب لقانونية و الذي من خالله طلب هذا الفريق تسوية الوضعية ا    

و نادي 1911554بالرخصة رقم  ( الرابطة الجهوية ورقلة ) إتحاد قمارو هما كل من نادي  2019/2020الحالي     

.1910468( بالرخصة رقم  الربابطة الوالئية الوادي ) بلدية قمار    

للفريقين المذكور خالل نفس الموسم و هو األمر المخالف للقانون ستو صالح بعد البحث إتضح فعليا إنتماء الالعبحيث  -   

  من قانون اإلتحاد الجزائري المنظم لبطولة كرة القدم هواة. 26السيما نص المادة    

ق التزوير أو الغش في الوثائق المشترطة للحصول على يإتضح أن حصول الالعب على الرخصتين لم يكن عن طرحيث  -  

الرخصة.    

 

 

 



 

 
                                      

 بعد الدراسة قررت اللجنة
 

 

97نطبق نص المادة  9115541رخصة رقم فئة األكابر  ( إتحاد قمار )الناشط بفريق  ستو صالحلتسوية وضعية الالعب  -  

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة.      

  .26/02/2020إبتداء من تاريخ ( 01)ذ لمدة سنة معاقبة الالعب ستو صالح باإلقصاء الناف -

.) إتحاد قمار (مع نادي  رخصة الالعب ستو صالح ءإلغا -  
 

 المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات:
 

.01/02/2020شباب القواطين / إتحاد الزقم بتاريخ  -  

.20/02/2020مولودية بامنديل بتاريخ /  نادي المنظر الجميل -  

.20/02/2020مستقبل بلدة عمر بتاريخ /  صيل تمنراستشمس األ -  

.22/20/2020اريخ بت شبيبة زلفانة / شباب حاسي مسعود -  

.22/02/2020إتحاد بريان بتاريخ /  جيل بودواية بريان -  

.22/02/2020وفاق هقار تمنراست بتاريخ /  إتحاد الحمادين -  

.22/02/0202إتحاد العسافية / رائد المنيعة بتاريخ  -  

.22/02/2020شباب الحدب / بترول حاسي مسعود بتاريخ  -  

 

 
 

 

 المسير اإلداري لقسم اإلنضباط                           
  

                            دريس الهواري            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


