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  2019/2020الموسم الرٌاضً 

 23:المحضر رقم

     04/03/2020:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
  

 
 

       دراسة القضاٌا        

( أ )مقابالت القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   
 

  (:22/02/2020فئة األكابر لٌوم أمل ورقلة / إتحاد النخلة  )ابلة  مق614 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
العماري عبد الرزاق   -  إتحاد النخلة 1910747  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1910686  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         العماري أٌمن           - إتحاد النخلة 
بوصوفة أدم             -  أمل ورقلة 1912591  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1912396  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         زكراوي عبد اللطٌف   - أمل ورقلة 
1911595  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         مدانً فهد الحق         - أمل ورقلة 

1911811  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         كموش عاطف           - أمل ورقلة 

1941140  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         الهلً صالح الدٌن      - أمل ورقلة 
 :     مسٌر تم طرده

  بسبب دفع الحكم الرئٌسً الفعل الذي ٌعد إهانة فً حق هذا190311 طرٌة كمال رخصة رقم (أمل ورقلة  )مدرب نادي - 

  أشهر بمنعه من ممارسة جمٌع الوظائف و األنشطة(06)  األخٌر و بالتالً ٌعاقب المدرب المخالف باإلقصاء النافذ لمدة ستة 

 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 10.000غرامة قدرها  + 26/02/2020 المرتبطة بكرة القدم إبتداء من تارٌخ 

   (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة112) طبقا لنص المادة  26/02/2020  

:غرامات  
 

  وذلك26/02/2020 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( أمل ورقلة )غرامة ٌدفعها نادي  دج 3.000 ثالثة أالف -

.  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة130) و هذا تطبٌقا لنص المادة  ( إنذارات 06 )التسٌٌر للفرٌق   بسبب سوء   
 

  (:29/02/2020فئة األكابر لٌوم إتحاد حاسً الدالعة / مولودٌة البٌضاء  )ابلة  مق615 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
سبقاق السٌد أحمد       -  مولودٌة البٌضاء 1910671  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1911524   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          شكنان أحمد             - إتحاد حاسً الدالعة 
 

  (:29/02/2020فئة األكابر لٌوم وفاق مقر / نجوم إلٌزي  )ابلة  مق616 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1912379  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         مرزوقً عبد الحمٌد    - نجوم إلٌزي 

قواسم عماد              -  وفاق مقر 1910730 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
 



 

  (:29/02/2020فئة األكابر لٌوم إتحاد النخلة / وفاق عٌن ماضً  )ابلة  مق617 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910722  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         مسعودان الحسٌن       - وفاق عٌن ماضً 

1911424   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بوزٌد عبد هللا           - وفاق عٌن ماضً 
1911230  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         جار هللا رشٌد           - إتحاد النخلة 

 

  (:29/02/2020فئة األكابر لٌوم أمل سٌدي مهدي / أمل ورقلة  )ابلة  مق618 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1912590   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بن كران عبد القادر    - أمل ورقلة 

 

 القسم الجهوي األول فئة األكابر

(  ب )الفوج 
 

  (:29/02/2020فئة األكابر لٌوم إتحاد عٌن البٌضاء / مستقبل بلدة عمر  )ابلة  مق619 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910580  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    بوهرٌرة فاتح             -  مستقبل بلد عمر   

04/03/2020تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + ة ذالحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

1911625   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          برابح جمال             - إتحاد عٌن البٌضاء 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1941750     بطاقة حمراء بسبب السب العلنً ٌعاقب        حمودي عبد القادر-  إتحاد عٌن البٌضاء 

  طبقا لنص04/03/2020 غرامة نافذة تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 3.000+ ( 02)               باإلقصاء النافذ لمقابلتٌن 

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

 

  (:29/02/2020فئة األكابر لٌوم شمس األصٌل تمنراست / أولمبً بوعامر  )ابلة  مق620 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1941048   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          الساٌح كمال             - أولمبً بوعامر 

نوانً زٌن الدٌن        -  أولمبً بوعامر 1910241 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
بوطبة بالل              -  أولمبً بوعامر 1910253 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

ساٌب بوحفص          -  أولمبً بوعامر 1910236 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

1911152   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          سعٌدي عبد المؤمن     - شمس األصٌل تمنراست 
دحمانً السٌد أحمد     -  شمس األصٌل تمنراست 1911154 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

بقادٌر علً              -  شمس األصٌل تمنراست 1911245 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911164  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن       عاللً إبراهٌم       -  شمس األصٌل تمنراست 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  04/03/2020ة إبتداء من تارٌخ ذٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

 

 

 

 



 

  (:29/02/2020فئة األكابر لٌوم شباب جامعة / رائد سٌدي ساعد  )ابلة  مق621 القضٌة رقم

.(ورقة المقابلة ، تقرٌر الحكم الرئٌسً  )بعد اإلطالع على الوثائق المرفقة بالملف -   

.بعد اإلطالع على تقرٌر مراقب اللقاء-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910114  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         رابحً لخضر          - رائد سٌدي ساعد 
بن ناصر أحمد          -  رائد سٌدي ساعد 1910115 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

1910123  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    جباري جلول             -  رائد سٌدي ساعد   

08/03/2020تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + ة ذالحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

1910144   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          دركوش عبد العظٌم    - شباب جامعة 
1912375   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بلواضح أحمد           - شباب جامعة 

مدنً فتح هللا           -  شباب جامعة 1910183 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
:أحداث أشٌر علٌها  

 حٌث صرح الحكم الرئٌسً عن تعرضه و مساعدٌه األول و الثانً لجملة من الضغوطات و التهدٌدات من طرف مسٌري- 

 .  منذ بداٌة المقابلة و ذلك (رائد سٌدي ساعد  )  الفرٌق المحلً 

 أثناء سٌر الشوط األول (رائد سٌدي ساعد  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً عن تعرضه لإلهانة و التهدٌد من قبل رئٌس نادي - 

 .   تحدٌدا

  من عمر58 فً الدقٌقة (رائد سٌدي ساعد  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً أن تمة إجتٌاح للملعب من طرف مناصري نادي - 

 و قد رافق هذا اإلجتٌاح للملعب أٌضا تهدٌد و  (شباب جامعة  )   المباراة فً محاولة للتعدي من هؤالء على الفرٌق الزائر 

  دقائق ما ٌعنً توقف المباراة طٌلة هذه المدة نظرا للتغطٌة األمنٌة10   ضغط و قد دامت مدة هذا اإلجتٌاح لما ٌقارب الـ 

 .   الضئٌلة

 من  طرف أحد مناصري نادي (شباب جامعة  ) حٌث صرح الحكم الرئٌسً أنه تم التعدي على العب من الفرٌق الضٌف- 

 .و ذلك أثناء إجتٌاح الملعب (رائد سٌدي ساعد  )  

  .(رائد سٌدي ساعد  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً أنه تم رشق الملعب ببعض الحجارة من طرف جمهور نادي - 

  68 و ذلك فً الدقٌقة (رائد سٌدي ساعد  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً عن إجتٌاح ثانً للملعب من طرف جمهور نادي - 

 . من عمر اللقاء66 فً الدقٌقة (شباب جامعة  )  بعد إحراز هدف من طرف الفرٌق الضٌف 

  و حدث ذلك(رائد سٌدي ساعد  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً عن وقوع إجتٌاح للملعب للمرة الثالثة من طرف جمهور نادي - 

   بعد صافرة اإلعالن عن نهاٌة المقابلة و قد وقع فً تلك األثناء إعتداء جسدي على الطاقم التحكٌمً بالضرب و البزق و الشتم

 .  (رائد سٌدي ساعد  )  كل ذلك من طرف مسٌري و مناصري نادي 

 حٌث أن هذه األفعال التً شهدها هذا اللقاء قد أدت فً مجملها إلى وقوع أحداث خطٌرة مست بالسالمة الجسدٌة لجمٌع الحكام- 

 كما أنها أدت إلى اإلخالل من جانب أخر بالنظام العام و فً هذا الصدد قررت (شباب جامعة  )  وأٌضا بأحد العبً نادي 

 .  (من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة (د  ) فقرة 49)    اللجنة تطبٌق نص المادة 

 . 08/03/2020 بدون جمهور خارج الدٌار إبتداء من تارٌخ (02) بمقابلتٌن (رائد سٌدي ساعد  )معاقبة نادي -   

  .08/03/2020غرامة نافدة تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 30.000ثالثون ألف - 
 

  بسبب سوء التنظٌم طبقا للمادة08/03/2020غرامة نافدة تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 5.000 خمسة أالف -

 .( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة131 )  

  أشهر بمنعه من(06) بسبب إهانة و تهدٌد الحكم الرئٌسً باإلقصاء النافذ لمدة ستة (رائد سٌدي ساعد  )معاقبة رئٌس نادي - 

 تدفع فً أجل دج 10.000غرامة قدرها  + 08/03/2020   ممارسة كل وظٌفة أو نشاط مرتبطٌن بكرة القدم إبتداء من تارٌخ 

   (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة121) طبقا لنص المادة  08/03/2020   شهر إبتداء من تارٌخ 

 

   

 



 

  أشهر بمنعه من ممارسة أي وظٌفة أو نشاط(06)باإلقصاء النافذ لمدة ستة  (رائد سٌدي ساعد  )معاقبة كاتب عام نادي - 

 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000غرامة قدرها  + 08/03/2020  مرتبطٌن بكرة القدم إبتداء من تارٌخ 

 بسبب التهدٌد الذي تعرض له ثالثً  (  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة121) طبقا لنص المادة  08/03/2020  

  .   التحكٌم من قبل مسٌري الفرٌق الذٌن لم تحدد هوٌاتهم
 

  (:29/02/2020فئة األكابر لٌوم إتحاد الحمادٌن / رائد حاسً القارة  )ابلة  مق622 القضٌة رقم

.(ورقة المقابلة ، تقرٌر الحكم الرئٌسً  )بعد اإلطالع على الوثائق المرفقة بالملف -   

.بعد اإلطالع على تقرٌر مراقب اللقاء-   

.بعد إستدعاء الحكم الرئٌسً من طرف لجنة اإلنضباط و اإلستماع لتصرٌحاته-   

.(رائد حاسً القارة  )بعد اإلستماع للسٌد أمٌن عام نادي -   

.(إتحاد الحمادٌن  )بعد اإلستماع للسٌد نائب رئٌس نادي -   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910009   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بوكرٌوة محمد           - رائد حاسً القارة 

نونٌمة الحسنً          -  رائد حاسً القارة 1910024  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
1910064  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         شعبانً سفٌان           - إتحاد الحمادٌن 

1941031   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          معامرة بالل             - إتحاد الحمادٌن 

:أحداث أشٌر علٌها  

حٌث صرح الحكم الرئٌسً عن تعرضه للضغط و التهدٌد و محاولة اإلعتداء من طرف عدد من العبً ومسٌري نادي -   

. من الشوط األول26 فً الدقٌقة (إتحاد الحمادٌن  )بعد إعالنه عن ضربة جزاء لفائدة نادي  (رائد حاسً القارة  )   

  (رائد حاسً القارة  )حٌث تعرض الحكم الرئٌسً للدفع المرافق لإلحتجاج من طرف عدد من العبً  و مسٌري نادي - 

.   الذٌن تعذر على الحكم تحدٌد هوٌاتهم  

حٌث أن الحكم الرئٌسً تراجع عن قراره بخصوص تنفٌذ ضربة الجزاء التً أعلن عنها كل ذلك بسبب التهدٌدات التً-   

. (رائد حاسً القارة  )   كانت تحٌط به من طرف العبً و مسٌري فرٌق   

حٌث صرح الحكم الرئٌسً أن سبب عدوله عن قراره بخصوص ضربة الجزاء هو خوفه من المصٌر المحتمل الذي قد ٌلحق-   

.من جهة أخرى (إتحاد الحمادٌن  )   به و بمساعدٌه من جهة و أٌضا بالفرٌق الضٌف   
 

: قررت اللجنة بعد دراسة ملف القضٌة ماٌلً  
 

  (04) باإلقصاء النافذ ألربعة (رائد حاسً القارة  ) من فرٌق نادي 1910045معاقبة الالعب سعٌدات سفٌان رخصة رقم - 

 من  121)  طبقا لنص المادة 04/03/2020 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 5.000غرامة نافذة بقٌمة +   مقابالت 

 .بسبب تهدٌد الحكم الرئٌسً من طرف العبً النادي الذٌن لم تحدد هوٌاتهم (القدم هواة  المنظم لبطولة كرة القانون 

 أشهر بمنعه من ممارسة جمٌع الوظائف و ( 06) باإلقصاء النافذ لمدة ستة (رائد حاسً القارة  )معاقبة كاتب عام نادي - 

أجل شهر إبتداء  تدفع فً  دج10.000غرامة نافذة بقٌمة  + 04/03/2020  األنشطة المرتبطٌن بكرة القدم إبتداء من تارٌخ 

  بسبب تهدٌد الحكم الرئٌسً( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 121 ) طبقا لنص المادة 04/03/2020  من تارٌخ 

 ..  من طرف مسٌري النادي الذٌن لم تحدد هوٌاتهم

  04/03/2020  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ(رائد حاسً القارة  )غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج 5.000خمسة أالف - 

. ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 131)    بسبب سوء التنظٌم للفرٌق طبقا للمادة 

 

 

 

 

 

 

 



 

  (:29/02/2020فئة األكابر لٌوم شباب بلدٌة إلٌزي / وفاق هقار تمنراست  )ابلة  مق623 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
هٌبة عثمان              -  وفاق هقار تمنراست 1911502  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1911491   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          سانة نذٌر                - شباب بلدٌة إلٌزي 
 

(شباب بلدٌة إلٌزي  )إحتراز مدون من طرف نادي  
 

1912496بخصوص الالعبٌن أرٌالة عمار رخصة رقم  ( شباب بلدٌة إلٌزي )إحتراز مدون من طرف النادي الرٌاضً -   

. فئة األكابر ( وفاق هقار تمنراست)فرٌق   من 1912400  و الالعب بوقلٌعة أنور رخصة رقم   

.رفوض اإلحتراز م:من حٌث الشكل    

:   من حٌث الموضوع  

 قد إعتراض عن مشاركة الالعبٌن سالفا الذكر معلال ذلك بأنه قد تم ( شباب بلدٌة إلٌزي ) الرٌاضً حٌث أن النادي-        

 .فً مرحلة العودة (مستقبل موفلون  )         إستقدامهما من نادي 

 .       حٌث أن التأكٌد الالحق لإلحتراز لم ٌأتً مطابقا لما تم تدوٌنه على ورقة المقابلة       - 

  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة تنص على أن اإلحتراز على المشاركة ٌكون فً حالتٌن اثنتٌن 86أن المادة  حٌث-        

 :        و هما

 .تزوٌر فً الحالة المدنٌة لالعب - 1      

 .مشاركة العب معاقب لم ٌستنفذ كامل العقوبة المسلطة علٌه - 2      
  

 لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة
 

. مرفوض اإلحتراز:من حٌث الشكل-   

: من حٌث الموضوع-        

.النعدام األساس القانونً لدراسته (شباب بلدٌة إلٌزي  )رفض مضمون اإلحتراز المدون من طرف نادي -   
 

  فئة األكابرثانًالقسم الجهوي ال

 ( أ )الفوج 
 

  (:29/02/2020فئة األكابر لٌوم إتحاد أنقوسة / شبٌبة زلفانة  )ابلة  مق624 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911861  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بن الزاوي محمد كمال - إتحاد أنقوسة 

1910365  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    بوزٌان أحمد صابر      -  إتحاد أنقوسة   

04/03/2020تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + ة ذالحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 
 

  (:29/02/2020فئة األكابر لٌوم ترجً تقدٌدٌن / إتحاد قمار  )ابلة  مق625 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911570  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         علٌة لقمان               - إتحاد قمار 

:عقوبات بالطرود  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911562  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم شرٌط مهدي            -  إتحاد قمار   

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 109)  نافدة طبقا لنص المادة (02)                ٌعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن   
 

 



 

(ترجً تقدٌدٌن  )إحتراز مدون من طرف نادي  
 

  من1911706بخصوص الالعب كشٌدة سفٌان رخصة رقم  ( ترجً تقدٌدٌن )إحتراز مدون من طرف النادي الرٌاضً - 

. فئة األكابر ( إتحاد قمار)فرٌق     

.قبول اإلحتراز م:من حٌث الشكل    

:   من حٌث الموضوع  

 قد إعتراض عن مشاركة الالعب سالف الذكر معلال ذلك بأن هوٌة الالعب ( ترجً تقدٌدٌن )حٌث أن النادي الرٌاضً -        

 .  بمعنى أنه قد تم إشراك العب أخر باستعمال إجازة الالعب األصلً (إشراك العب مزور  )         المشارك ال تتطابق مع الصورة 

 . تم إلتقاط صورة لالعب محل اإلحتراز مع الحكم الرئٌسًحٌث -         

.أن اللجنة قامت بإستدعاء الالعب كشٌدة سفٌان محل اإلحترازحٌث -       

 أمام لجنة االنضباط  تبٌن أنه (إتحاد قمار  ) الناشط بنادي 1911706بعد مثول الالعب كشٌدة سفٌان رخصة رقم حٌث -         

  و هو نفس الالعب29/02/2020ترجً تقدٌدٌن بتارٌخ /           نفس الالعب االذي تم إشراكه أثناء مباراة نادي إتحاد قمار 

 .         الموجود بالصورة مع الحكم الرئٌسً للقاء
 

 لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة
 

.مقبول اإلحتراز :من حٌث الشكل-   

: من حٌث الموضوع-        

.(ترجً تقدٌدٌن  )رفض مضمون اإلحتراز المدون من طرف نادي -   
 

  (:29/02/2020فئة األكابر لٌوم نادي بوغفالة / نادي المقارٌن  )ابلة  مق626 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910597   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          باسو نصر الدٌن        - نادي المقارٌن 
بوخلوة زكرٌاء          -  نادي المقارٌن 1912557  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1912443   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          محلً عبد اإلله         - نادي المقارٌن 

بن عٌشوش عماد الدٌن-  نادي المقارٌن 1910416  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بلخٌر محمد الطٌب     -  نادي المقارٌن 1910423  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

خلٌل عبد القادر         -  نادي المقارٌن 1912556  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
زعباب فواز            -  نادي المقارٌن 1941782  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

  زٌارة لقمان             - نادي المقارٌن 1910726  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
محجر خالد إبن لولٌد   -  نادي بوغفالة 1911090  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

  طبشً طارق            - نادي بوغفالة 1910534  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

:غرامات  
 

  وذلك04/03/2020 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( نادي المقارٌن )غرامة ٌدفعها نادي  دج 3.000 ثالثة أالف -

.  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة130) و هذا تطبٌقا لنص المادة  ( إنذارات 08 )التسٌٌر للفرٌق   بسبب سوء   

 :غرامة على نادي
 

  04/03/2020 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (نادي بوغفالة )  غرامة مالٌة نافذة ٌدفعها نادي  دج20.000 عشرون ألف- 

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

  (:29/02/2020فئة األكابر لٌوم مولودٌة سٌدي سلٌمان / شباب تبسبست  )ابلة  مق627 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911898   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          قرٌر عبد الرحمان      - شباب تبسبست 

 

 

 



 

  فئة األكابرثانًالقسم الجهوي ال

 ( ب )الفوج 
 

  (:28/02/2020فئة األكابر لٌوم شباب عٌن قدٌمة / إتحاد الزقم  )ابلة  مق628 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911117   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          سوٌد خالد               - إتحاد الزقم 
صغٌري نور اإلسالم   -  إتحاد الزقم 1910475 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911001  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن    معمري عامر          -  شباب عٌن قدٌمة 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  04/03/2020ة إبتداء من تارٌخ ذٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

  (:28/02/2020فئة األكابر لٌوم أتلٌتٌك حاسً مسعود / شباب القواطٌن  )ابلة  مق629 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910269  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بن حوة صهٌب         - شباب القواطٌن 

1910543  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    بكاكرة محمد             -  شباب القواطٌن   

04/03/2020تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + ة ذالحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

1911968  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         مٌلودي محمد العٌد     - أتلٌتٌك حاسً مسعود 
1911487  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         فوالنً جمال الدٌن     - أتلٌتٌك حاسً مسعود 

 

  (:29/02/2020فئة األكابر لٌوم مولودٌة سعٌد عتبة / شهداء قمار  )ابلة  مق630 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910316   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          قحف بوبكر             - شهداء قمار 
مساعٌد الحبٌب         -  شهداء قمار 1910507  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1910814  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         نقاٌس نصر الدٌن      - مولودٌة سعٌد عتبة 
عسال محمد ٌاسٌن     -  مولودٌة سعٌد عتبة 1941047 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

 

  (:29/02/2020فئة األكابر لٌوم نادي المنظر الجمٌل / شباب قصر ورقلة  )ابلة  مق631 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911280   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          ساٌح محمد لمٌن        - شباب قصر ورقلة 
عون هللا نبٌل            -  نادي المنظر الجمٌل 1910252  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:29/02/2020فئة األكابر لٌوم نجم بوغفالة / نادي سٌدي خوٌلد  )ابلة  مق632 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1911883  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         كٌنة إسماعٌل           - نادي سٌدي خوٌلد 
سعٌد محمد فارس      -  نجم بوغفالة 1910133  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

 

 



 

  (:29/02/2020فئة األكابر لٌوم أمل سوف / مولودٌة بامندٌل  )ابلة  مق633 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910980  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         سوٌقات عبد القادر     - مولودٌة بامندٌل 

زاٌدي نصر الدٌن      -  مولودٌة بامندٌل 1911679 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1912532  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن    مراد محمد أكرم       -  أمل سوف 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  04/03/2020ة إبتداء من تارٌخ ذٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف

   (.                                                                      كرة القدم هواة

1911292  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن    دٌدي عبد العزٌز       -  أمل سوف 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  04/03/2020ة إبتداء من تارٌخ ذٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

  فئة األكابرثانًالقسم الجهوي ال

 ( ج )الفوج 
 

  (:22/02/2020فئة األكابر لٌوم ترجً مرماد / وفاق برٌدة  )ابلة  مق634 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910088   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          طهاري صالح الدٌن   - وفاق برٌدة 

جابري محمد            -  وفاق برٌدة 1911689  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
1941424   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بن شكال عبد الهادي   - ترجً مرماد 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1940871  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن    بٌشً محمد اإلمٌن     -  ترجً مرماد 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  26/02/2020ة إبتداء من تارٌخ ذٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

  (:29/02/2020فئة األكابر لٌوم مستقبل لماضً / إتحاد برٌان  )ابلة  مق635 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1912626   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بن ناجً عبد الكرٌم    - إتحاد برٌان 

بن خدة فٌصل           -  مستقبل لماضً 1910923  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1910840   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          قواسم محمد رضا       - مستقبل لماضً 
 

  (:29/02/2020فئة األكابر لٌوم جٌل بودواٌة برٌان / ترجً مرماد  )ابلة  مق636 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1912409   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          قاسمً عمر الفاروق   - ترجً مرماد 
سبقاق عبد هللا           -  جٌل بودواٌة برٌان 1911683  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

 

 

 

 

 

 



 

  (:29/02/2020فئة األكابر لٌوم جٌل بن نانة / وداد مدٌنة زلفانة  )ابلة  مق637 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910946  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بن سانٌة إبراهٌم        - وداد مدٌنة زلفانة 

رزق هللا عبد القادر     -  جٌل بن نانة 1940646 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
 

  فئة األكابرثانًالقسم الجهوي ال

(  1د )الفوج 
 

  (:28/02/2020فئة األكابر لٌوم تٌن تزرٌفت جانت / تٌن خاتمة جانت  )ابلة  مق638 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910942   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          إبا ربٌع                  - تٌن خاتمة جانت 

بن دحان فارس         -  تٌن تزرٌفت جانت 1912214 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
 

  (:29/02/2020فئة األكابر لٌوم أغوم جانت / إتحاد شباب إلٌزي  )ابلة  مق639 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
لنقاوٌس لمٌن            -  أغوم جانت 1941707  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
1912249  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         حسانً علً             - أغوم جانت 

 

  (:29/02/2020فئة األكابر لٌوم وفاق جانت / شباب البرج القدٌم  )ابلة  مق640 القضٌة رقم

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1912333  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن    عثمانً خالد            -  شباب البرج القدٌم 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  04/03/2020ة إبتداء من تارٌخ ذٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف

   (.                                                                      كرة القدم هواة

 :غرامة على نادي
 

  04/03/2020 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (وفاق جانت )  غرامة مالٌة نافذة ٌدفعها نادي  دج20.000 عشرون ألف- 

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

  سنة19 لفئة أقل من  القسم الجهويبطولة

  (ج )الفوج 
 

  (:29/02/2020 لٌوم فئة األواسط إتحاد ورقلة/ مستقبل الروٌسات  )ابلة  مق641 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1940742  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         خدٌم محمد أٌمن        - مستقبل الروٌسات 

موالي ولٌد              -  إتحاد ورقلة 1940482 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  (ه )الفوج 
 

  (:21/02/2020 لٌوم فئة األواسط إتحاد الزاوٌة العابدٌة/ ترجً تقدٌدٌن  )ابلة  مق642 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1940290   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          مدانً محمد الزٌن      - ترجً تقدٌدٌن 
كرٌزي محمد مصطفى -  ترجً تقدٌدٌن 1940448  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:21/02/2020 لٌوم فئة األواسط مولودٌة سٌدي سلٌمان/ شباب سٌدي عمران  )ابلة  مق643 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1940651   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بوخالفة وائل            - شباب سٌدي عمران 
باسو خالد               -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 1940657  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:21/02/2020 لٌوم فئة األواسط شباب تبسبست/ مستقبل بلدة عمر  )ابلة  مق644 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1940537  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بن نعمٌة عبد الحق     - مستقبل بلدة عمر 

شاشة محمد نجٌب      -  مستقبل بلدة عمر 1940536 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

1941354  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    طالب عبد المنتصر     -  شباب تبسبست   

   من85)  طبقا لنص  المادة 26/02/2020تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

1940725  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    بن لٌفة ٌونس           -  شباب تبسبست   

   من85)  طبقا لنص  المادة 26/02/2020تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

1940729  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    بلمهدي عبد المطلب    -  شباب تبسبست   

   من85)  طبقا لنص  المادة 26/02/2020تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

1940994  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بن عبد هللا نسٌم         - شباب تبسبست 

مهانً محمد رٌاض    -  شباب تبسبست 1940726 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
:غرامات  

 

  وذلك26/02/2020 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شباب تبسبست )غرامة ٌدفعها نادي  دج 2.500 ألفٌن و خمسمائة -

الفئات من القانون المنظم لبطولة كرة 107) و هذا تطبٌقا لنص المادة  ( إنذارات 05 )التسٌٌر للفرٌق   بسبب سوء   

. (  الصغرى  
 

  (:28/02/2020 لٌوم فئة األواسط نادي تقرت/ نادي المقارٌن  )ابلة  مق645 القضٌة رقم

 :غرامة على نادي
 

  04/03/2020 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (نادي تقرت  ) غرامة مالٌة نافدة ٌدفعها نادي  دج5.000  خمسة أالف-

 .  بسبب عدم تاكٌد اإلحتراز المدون على ورقة المقابلة بناء على قرار اللجنة
 

 

 

 

 

 

 



 

  (:28/02/2020 لٌوم فئة األواسط شباب سٌدي عمران/ شباب جامعة  )ابلة  مق646 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1940663   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          حواسً عبد المولى     - شباب سٌدي عمران 

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1940234  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن روٌسً أحمد             -  شباب جامعة   

     من القانون المنظم لبطولة    87)  طبقا لنص المادة 04/03/2020إبتداء من تارٌخ  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

.      (               كرة القدم الفئات الصغرى   
 

  (:28/02/2020 لٌوم فئة األواسط أمل سرٌع متلٌلً/ هالل غرداٌة  )ابلة  مق647 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1941481  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         لغوٌطر شعٌب          - أمل سرٌع متلٌلً 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1941481     بطاقة حمراء بسبب إهانة الحكم ٌعاقب لغوٌطر شعٌب          -  أمل سرٌع متلٌلً   

  طبقا لنص04/03/2020 غرامة نافذة تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 7.000+ ( 02)               باإلقصاء النافذ لمقابلتٌن 

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 94)                المادة   
 

 (أشبال  ) سنة 17كأس الجمهورٌة لفئة أقل من 

 (الدور الرابع  )
 
 

  (:26/12/2019 فئة األشبال لٌوم وفاق الدبٌلة / شباب بنً ثور)  مقابلة 648القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   ساٌح حسام الدٌن      -  شباب بنً ثور 1960965  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

1960125   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً                      بوعافٌة زٌاد-  وفاق الدبٌلة 
 

26/02/2020 جلسة ٌوم 22 المحضر رقم 589 تكملة للقضٌة رقم  

22/02/2020 ورقلة بتارٌخ إتحاد // مستقبل موفلونمقابلة   

  (إتحاد ورقلة )دراسة اإلحتراز المدون من طرف نادي 
 

بخصوص مشاركة الالعب سالمة محمد مختار رخصة رقم( إتحاد ورقلة  )إحتراز مدون من طرف النادي الرٌاضً -   

. فئة األكابر ( مستقبل موفلون)من فرٌق   1911190   

.اإلحتراز مقبول :من حٌث الشكل    

:   من حٌث الموضوع  
 قد إعتراض على مشاركة الالعب سالمة محمد مختار معلال ذلك كون هذا  ( إتحاد ورقلة )حٌث أن النادي الرٌاضً -        

  و ذلك أثناء2017/2018 أي خالل الموسم 19/02/2018بتارٌخ  ( مقابالت 03 )         الالعب لم ٌستنفذ العقوبة المسلطة علٌه 

 .16/02/2018بتارٌخ  (إتحاد البركة  )بنادي  (شباب بلدٌة عٌن صالح  )        المقابلة التً جمعت فرٌقه أنذاك 

 .16/02/2018 الالعب سالمة محمد مختار قد إستنفذ مقابلة ألٌة و ذلك مباشرة بعد لقاء حٌث أن-        

 

 



 

  لجنة اإلنضباط  التابعة للرابطة الوالئٌة لكرة القدم تمنراست قد صرحت بأن الالعب سالمة محمد مختار قد إنتقلحٌث أن-        

 الذي لم ٌقم بإشراكه خالل الجولة األولى و بالتالً ٌعد الالعب (سرٌع تمنراست  ) إلى نادي 2018/2019         خالل الموسم 

 (.01)و تبقى فً ذمته بذلك مقابلة واحدة  (02)         سالمة محمد مختار مستنفذا لمقابلتٌن 

 حٌث أن الالعب سالمة محمد مختار قد خرق القانون بعد مشاركته خالل الجولة الثانٌة و التً كان من المفترض أن ٌصبح      - 

 .        مؤهال للمشاركة بعدها مباشرة

 بطلب لتسوٌة وضعٌته (سرٌع تمنراست  )حٌث بعد مشاركة الالعب سالمة مختار فً الجولة الثالثة أٌضا تقدم فرٌقه نادي       - 

 .07/2019 تحت رقم 10/02/2019        العقابٌة بتارٌخ 

  فقد عاقبت الالعب سالمة محمد مختار باإلقصاء134حٌث أن أول درجة عند إجراء التسوٌة لالعب لم تحترم نص المادة       - 

 .19/02/2019مقابالت نافذة إبتداء من تارٌخ  (03)        لثالثة 

 حٌث أن التسوٌة السلٌمة للوضعٌة العقابٌة تكون بإعادة معاقبة الالعب بكامل عقوبته األصلٌة من جدٌد و تضاف إلٌها      - 

 مقابلة  + (03)أي كان على لجنة اإلنضباط معاقبة الالعب سالمة محمد مختار من جدٌد بثالثة مقابالت  (01)        مقابلة واحدة 

 .19/02/2020مقابالت نافذة إبتداء من تارٌخ إجراء التسوٌة الموافق لـ  (04)        واحدة ما ٌساوي 

 .(مستقبل موفلون  )حٌث ان الالعب سالمة محمد مختار بعد إجراء التسوٌة له صار ٌنشط حالٌا مع نادي       - 

 حٌث أن لجنة اإلنضباط التابعة للرابطة الجهوٌة لكرة القدم ورقلة بعد التدقٌق فً أوراق المقابالت التً تلت تارٌخ إجراء     - 

        التسوٌة توصلت إلى أن وضعٌة الالعب سالمة محمد مختار تعد سلٌمة من الناحٌة القانونٌة و بالتالً كان مؤهال أثناء

 .(إتحاد ورقلة  )و نظٌره  (مستقبل موفلون  ) بن فرٌقه الحالً 22/02/2020       مشاركته باللقاء الذي جرى بتارٌخ 

 لم ٌشارك عقبل إنتقاله من نادي  (إتحاد ورقلة  )حٌث أن الالعب سالمة محمد مختار محل اإلحتراز المرفوع من طرف نادي      - 

 :بالمقابالت التالٌة (سرٌع تمنراست  )       

  .02/03/2019هالل أمشوان بتارٌخ / مقابلة سرٌع تمنراست  -1

 .05/03/2019سرٌع تمنراست بتارٌخ / مقابلة شعار نهقار  -2

 .09/03/2019سرٌع تمنراست بتارٌخ / مقابلة صورو لمعلمٌن  -3

 .12/03/2019سرٌع تمنراست بتارٌخ / مقابلة مولودٌة أدرٌان  -4
       

 لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة
 

.مقبول اإلحتراز :من حٌث الشكل-   

: من حٌث الموضوع-        

 .(إتحاد ورقلة  )رفض مضمون اإلحتراز المدون من طرف نادي        - 
 

26/02/2020 جلسة ٌوم 22 المحضر رقم 611 تكملة للقضٌة رقم  

22/02/2020 بتارٌخ شباب البرج القدٌم // أغوم جانتمقابلة   

  (أغوم جانت )دراسة اإلحتراز المدون من طرف نادي 
 

1912529بخصوص الالعبٌن بن سالم عبد الفتاح رخصة رقم  ( أغوم جانت )إحتراز مدون من طرف النادي الرٌاضً -   

. فئة األكاٌر ( شباب البرج القدٌم)من فرٌق  1912326  و خضران حسام رخصة رقم   

.قبول اإلحتراز م:من حٌث الشكل    

:   من حٌث الموضوع  

 قد إعتراض عن مشاركة الالعبٌن سالفا الذكر معلال ذلك بأن هوٌة الالعبان ( أغوم جانت )حٌث أن النادي الرٌاضً -        

 ستعمالإبمعنى أنه قد تم إشراك العبٌن أخرٌن ب (إشراك العبٌن مزورٌن  )         اللذان تم إشراكهما ال تتطابق مع الصورة 

 .            إجازاة الالعبٌن األصلٌٌن

 . تم إلتقاط صورة لالعبٌن اإلثنٌن محل اإلحتراز مع الحكم الرئٌسًحٌث -         

.و معه الالعبٌن اإلثنٌن محل اإلحتراز (شباب البرج القدٌم  )أن اللجنة قامت بإستدعاء رئٌس نادي حٌث -       

 



 

  الناشطٌن 1912326 و خضران حسام رخصة رقم 1912529بعد مثول الالعبٌن بن سالم عبد الفتاح رخصة رقم حٌث -         

 أمام لجنة اإلنضباط  إتضح بأنهما نفس الالعبٌن اللذان تم إشراكهما أثناء مباراة نادي (شباب البرج القدٌم  )           بنادي 

 . و الذان تم إلتقاط صورة لهما مع الحكم الرئٌسً للقاء22/02/2020شباب البرج القدٌم بتارٌخ /           أغوم جانت 
 

 لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة
 

.مقبول اإلحتراز :من حٌث الشكل-   

: من حٌث الموضوع-        

 .(أغوم جانت  )رفض مضمون اإلحتراز المدون من طرف نادي        - 
  

:المقابالت التً لم تسجل بها أٌة مخالفات  
 

.15/02/2020وفاق المغٌر بتارٌخ / وفاق عٌن ماضً -   

.20/02/2020شهداء قمار بتارٌخ / نجم بوغفالة -   

.22/02/2020شباب سٌدي عمران بتارٌخ / ترجً تقدٌدٌن -   

.22/02/2020أولمبً بوعامر بتارٌخ / شباب بلدٌة إلٌزي -   

.25/02/2020نادي سٌدي خوٌلد بتارٌخ / مولودٌة سعٌد عتبة -   

.28/02/2020الطاسٌلً إلٌزي بتارٌخ / مولودٌة الطوارق -   

.29/02/2020القبة تماسٌن بتارٌخ / بترول حاسً مسعود -   

.29/02/2020رائد متلٌلً بتارٌخ / إتحاد العسافٌة -   

.29/02/2020شباب قصر الحٌران بتارٌخ / نصر حاسً الدالعة -   

.29/02/2020وفاق برٌدة بتارٌخ / جوهرة قصر الحٌران -   

.29/02/2020شباب حاسً مسعود بتارٌخ / شباب سٌدي عمران -   

.29/02/2020نجم باب الوادي بتارٌخ / إتحاد الحمادٌن -   

 

 
 

 

 

                            المسٌر اإلداري لقسم اإلنضباط
  

                            درٌس الهواري            

 
 

 

 

 

 


