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         دراسة القضايا      

 مقابالت القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج ) أ (
 

 القضية رقم 649 مقابلة ) أمل ورقلة / وفاق عين ماضي فئة األكابر ليوم 2020/03/07 (:

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

بعد اإلطالع على تقرير محافظ اللقاء. -  

. ) وفاق عين ماضي (بعد اإلطالع على تقرير نادي  -  

رفض دخول الملعب و إجراء اللقاء معلنا بذلك إنسحابه من المشاركة.) وفاق عين ماضي (  ث أن ناديحي -          

 حيث بعد الدراسة خلصت اللجنة إلى مايلي: -        

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة( 1فقرة ) 62ق نص المادة يطبت

 قررت اللجنة

 .) أمل ورقلة ( لصالح نادي 00//  03 رة المقابلة بنتيجةبخسا ( عين ماضي) وفاق  معاقبة نادي -

  بسبب إرتكاب المخالفة بمرحلة العودة. ( عين ماضي) وفاق نقاط من رصيد نادي  ( 06) خصم ستة  -

  .11/03/2020 في أجل شهر إبتداء من تاريخ( عين ماضي ) وفاق  غرامة نافذة يدفعها نادي دج 30.000ثالثون ألف  -       

 

 القسم الجهوي األول فئة األكابر

 (ب  )الفوج 
 

 القضية رقم 650 مقابلة ) شمس األصيل تمنراست / وفاق هقار تمنراست فئة األكابر ليوم 2020/03/07 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
لبي       بطاقة صفراء بسبب اللعب الس مقدم محمد عبد الودود   - وفاق هقار تمنراست 1911841    

حابة يونس               - وفاق هقار تمنراست 1911645  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسيم بطاقة   1152191       سعيدي عبد المؤمن - شمس األصيل تمنراست 

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

 إحتراز مدون من طرف نادي ) شمس األصيل تمنراست (
 

من 1912496أريالة عمر رخصة رقم بخصوص الالعب (  ألصيل تمنراستشمس ا)  إحتراز مدون من طرف نادي -  

.فئة األكابر ( وفاق هقار تمنراست فريق )    

.تراز قد سحب من ورقة المقابلة قبل انطالقهامرفوض ألن الالعب المعني باالحاإلحتراز  من حيث الشكل:    

 



من حيث الموضوع:     

 الالعبكون هذا سالف الذكر معلال ذلك العترض عن مشاركة الالعب اقد (  شمس األصيلحيث أن النادي الرياضي )  -       

 رخصة رقمبال( هما كل من نادي ) مستقبل موفلون ( 02مع فريقين إثنين ) 2019/2020ينشط خالل نفس الموسم          

 بينما  10/08/1994هو وتاريخ ميالد مزور ب 1912496و نادي ) وفاق هقار تمنراست ( بالرخصة رقم  1911181        

 ..15/07/1994تاريخ ميالد الالعب الصحيح هو         

ورين أنفا و خالل نفس الموسم و بأرقام تبين بعد التحقيق أن الالعب إريالة عمر فعال ينتمي للفريقين المذكحيث  -        

 الرخص المذكورة.

 الالعب أريالة عمر و هو ما رخصة الستخراج التحايل استعملأن نادي ) وفاق هقار تمنراست ( قد حيث إتضح  -        

ت ( تاريخ ميالد حيث أدرج الفريق ) وفاق هقار تمنراس الرخص استخراجتبث على الطلب المودع على مستوى مصلحة           

 .حسب الوثائق اإلدارية الخاصة به 15/07/1994بينما تاريخ ميالد الالعب الصحيح هو  10/08/1994هو ومزور 

 من قانون اإلتحاد الجزائري المنظم لبطولة كرة القدم هواة تنص صراحة على ن النادي مسؤول عن 29المادة حيث أن  -        

 صة بإستخراج الرخصة.وثائق الخالصحة جميع المعلومات المدونة با         

 نادي من طرف ضده رفع اإلحتراز قبل في المقابلة ) وفاق هقار تمنراست ( بسحب الالعب من المشاركة نادي قامحيث  -        

 .) شمس األصيل تمنراست (         

( ر تمنراستوفاق هقا فريق )من  1912496عمر رخصة رقم أريالة  الالعب تبث بعد اإلطالع على ورقة المقابلة أنحيث  -  

لم يشارك في مقابلة شمس األصيل تمنراست / وفاق هقار تمنراست بتاريخ بالتالي فعال و سحبه قد تم فئة األكابر  

07/03/2020.  
         

 لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة
 

.مرفوضاإلحتراز  من حيث الشكل: -  

 من حيث الموضوع: -       

لقانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة و المتعلقة بالتزوير أو الغش الثابت بالوثائقمن ا 01الفقرة  96 نطبق نص المادة -  

المتعلقة بإستخراج الرخصة و عليه:   

( 01باإلقصاء النافذ لمدة سنة )  ( وفاق هقار تمنراست فريق )من  1912496معاقبة الالعب أريالة عمر رخصة رقم  -  

.11/03/2020إبتداء من تاريخ     

    . ( وفاق هقار تمنراست ) ه الثانيفريقمع  1912496و التي تحمل رقم  ء رخصة الالعب أريالة عمرإلغا -

11/03/2020( إبتداء من تاريخ  02باإلقصاء النافذ لمدة سنتين )  ( وفاق هقار تمنراست )كاتب عام نادي معاقبة  -  

بمنعه من ممارسة الوظائف و األنشطة ذات الصلة بكرة القدم.   

في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ( وفاق هقار تمنراست )دج غرامة مالية نافذة يدفعها نادي  15.000خمسة عشر أف  -  

  11/03/2020 .  

 إحتراز مدون من طرف نادي) وفاق هقار تمنراست (
 

رقم بخصوص الالعب سعيدي عبد المؤمن رخصة(  وفاق هقار تمنراستإحتراز مدون من طرف النادي الرياضي )  -  

.فئة األكابر ( شمس األصيل تمنراست من فريق ) 1911152    

.جال المسموح بها قانونا بعد تأكيده خارج اآل مرفوضاإلحتراز  من حيث الشكل:    

من حيث الموضوع:     

 الالعب سالف الذكر معلال ذلك بأن هذاالمشاركة الالعب  لىع اعترضقد (  وفاق هقار تمنراستحيث أن النادي الرياضي )  -       

 ( بسبب اإلحتجاج على01و المتمثلة في اإلقصاء لمقابلة واحدة ) 31/10/2019لمسلطة عليه بتاريخ لم يستنفذ العقوبة ا         

 بنظيره ) شباب بلدية إليزي ( بتاريخ المقابلة التي جمعت فريقه ) شمس األصيل تمنراست ( قرار الحكم أثناء         

         26/10/2019. 

 شارك في المقابلة التي تلت العقوبةقد است ( قد صرح بأن الالعب سعيدي عبد المؤمن نادي ) وفاق هقار تمنر حيث أن -       

 و التي لم تجر بسبب تأخر وصول 02/11/2019بتاريخ شمس األصيل تمنراست / إتحاد عين البيضاء أال و هي مقابلة          

 األمن في الوقت القانوني.        



 ن المنظم لبطولة كرة القدم هواة تنص في الفقرة الرابعة منها )) الالعب المسلط عليه عقوبةمن القانو 75المادة  حيث أن -      

 بعدد محدد من المقابالت ال يمكن إدراج في حساب عقوبته المقابالت موضوع الغياب و المتوقفة قبل نهاية وقتها القانوني        

 أو المؤجلة ((.        

 بد المؤمن لم يشارك في اللقاء الذي لم يلعب ) شمس األصيل تمنراست / إتحاد عين البيضاء (حيث أن الالعب سعيدي ع -     

 األمر التابث من خالل ورقة المقابلة. 02/11/2019بتاريخ        

 بين حيث أن نادي ) وفاق هقار تمنراست ( صرح بأن الالعب سعيدي عبد المؤمن قد شارك أيضا باللقاء الذي لعب بعد ذلك -     

 .09/11/2019مستقبل بلدة عمر / شمس األصيل تمنراست بتاريخ        

 ) مستقبل بلدة عمر / شمس األصيل تمنراست ( المواليحيث أن الالعب سعيدي عبد المؤمن لم يشارك في اللقاء  -     

 أيضا من خالل ورقة المقابلة. تابثاألمر ال 09/11/2019بتاريخ        

  1911152سعيدي عبد المؤمن رخصة رقم نة بعد التدقيق في أوراق المقابالت توصلت إلى أن وضعية الالعب لجالحيث أن  -   

تعد سليمة من الناحية القانونية و بالتالي كان مؤهال أثناء مشاركته باللقاء الذي جرى ( شمس األصيل تمنراست من فريق )       

(.وفاق هقار تمنراست ( و نظيره )  ل تمنراستشمس األصيبن فريقه )  07/30/2020بتاريخ        
          

 لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة
 

.مرفوضاإلحتراز  من حيث الشكل: -  

 من حيث الموضوع: -       

 قابلة أي بقاء نتيجة الم إلنعدام األساس القانوني ( وفاق هقار تمنراسترفض مضمون اإلحتراز المدون من طرف نادي )  -       

  .على حالها      
 

 القضية رقم 651 مقابلة ) مستقبل بلدة عمر / أولمبي بوعامر فئة األكابر ليوم 2020/03/07 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
امرأولمبي بوع 1910469  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        خرفي محمد المهدي    -   

 

 بالنسبة لإلحتراز المدون من طرف نادي ) مستقبل بلدة عمر ( فستتم دراسته الحقا 
 

 القضية رقم 652 مقابلة ) إتحاد عين البيضاء / شباب جامعة فئة األكابر ليوم 2020/03/07 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
حمادة فارس             - شباب جامعة 1910140  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
بن قطاية إسماعيل       - شباب جامعة 1910179  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

 

 القضية رقم 653 مقابلة ) نجم باب الوادي / رائد سيدي ساعد فئة األكابر ليوم 2020/03/07 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910110  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       طاهري سيف اإلسالم   - رائد سيدي ساعد   

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1123719  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين       عمارة    يحي بالعيد - نجم باب الوادي 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  11/30/2020ة إبتداء من تاريخ ذيعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

(.                                                         القدم هواة كرة                 
 

 

 

 

 



 القضية رقم 654 مقابلة ) شباب بلدية إليزي / رائد حاسي القارة فئة األكابر ليوم 2020/03/07 (:

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
الحكم الرئيسي   شتمبطاقة حمراء بسبب    1910047 عبد النور     ع بوكريو - رائد حاسي القارة   

تدفع في أجل شهر دج  10.000+ غرامة نافدة قدرها  11/30/2020ت إقصاء نافذة إبتداء من تاريخ مقابال 04يعاقب بـ                  

.(القدم هواة قانون المنظم لبطولة كرة القدم المن  112) لنص المادة  طبقا 11/30/0202 إبتداء من تاريخ                 
 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر

 ( أ )الفوج 
 

 القضية رقم 655 مقابلة ) إتحاد النزلة الوادي / بترول حاسي مسعود فئة األكابر ليوم 2020/03/06 (:

بعد اإلطالع على ورقة المقابلة. -  

طالع على تقرير محافظ اللقاء.بعد اإل -  

.)  بترول حاسي مسعود (بعد اإلطالع على تقرير نادي  -  

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
        عبدو حمزة        - إتحاد النزلة الوادي 1910012  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي       

1940698   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        زوبيدي يسري           - إتحاد النزلة الوادي   

شعباني زايد              - إتحاد النزلة الوادي 1910033 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
1910931   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        كيحل لخضر             - بترول حاسي مسعود   

 

  11/03/2020في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ) إتحاد النزلة الوادي (يدفعها نادي  غرامة نافدةدج  5.000خمسة أالف  -

 .(من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 131) بسبب سوء التنظيم من جهة المسيرين و الالعبين طبقا للمادة    
 

 القضية رقم 656 مقابلة ) شباب حاسي مسعود / إتحاد قمار فئة األكابر ليوم 2020/03/07 (:

 اإلنذارات:

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

ة صفراء بسبب اللعب الخطير      بطاق لسود أيمن                - إتحاد قمار 1911691   
 

 القضية رقم 657 مقابلة ) القبة تماسين / شباب تبسبست فئة األكابر ليوم 2020/03/07 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
قة صفراء بسبب اللعب السلبي       بطا   0680191       بوهالل جمال       - القبة تماسين 

1910633   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي                   بلمهدي علي    - شباب تبسبست 
 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1911263  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسيم        خة عبد المنعم  يش - شباب تبسبست 

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

 القضية رقم 658 مقابلة ) ترجي تقديدين / نادي المقارين فئة األكابر ليوم 2020/03/07 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910597  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       باسو نصر الدين         - نادي المقارين   

 

 

 



 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر

 ( ب )الفوج 
 

 القضية رقم 659 مقابلة ) مولودية سعيد عتبة / شباب القواطين فئة األكابر ليوم 2020/03/05 (:

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910272  بطاقة حمراء بسبب شتم الحكم الرئيسي   دياب حسام الدين        - شباب القواطين   

تدفع في أجل شهر دج  10.000+ غرامة نافدة قدرها  11/03/2020مقابالت إقصاء نافذة إبتداء من تاريخ  04يعاقب بـ                  

.(القدم هواة قانون المنظم لبطولة كرة القدم المن  112) لنص المادة  طبقا 11/30/2020 إبتداء من تاريخ                 
 

 القضية رقم 660 مقابلة ) أمل سوف / شباب قصر ورقلة فئة األكابر ليوم 2020/03/06 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
مباركي عبد الحفيظ      - أمل سوف 1911897 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

اقة صفراء بسبب اللعب الخطير      بط   1911903 ع.الرحمان  قدور محمد - أمل سوف   

بن عمر حسام            - أمل سوف 1940811 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
1910912   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بن هالل م.زين العابدين      - شباب قصر ورقلة   

ء بسبب اللعب الخطير      بطاقة صفرا معروف صهيب          - شباب قصر ورقلة 1910993   

1910916  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       طاهرة توفيق             - شباب قصر ورقلة   
 

 القضية رقم 661 مقابلة ) نجم بوغفالة / شهداء قمار فئة األكابر ليوم 2020/03/07 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910133  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       صيد محمد فارس        - نجم بوغفالة   
سوداني عبد الجبار      - شهداء قمار 1910277 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

 

 

 القضية رقم 662 مقابلة ) أتليتيك حاسي مسعود / مولودية بامنديل فئة األكابر ليوم 2020/03/07 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1911520  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       معمري خير الدين       - أتليتيك حاسي مسعود   

 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر

 ( ج )الفوج 
 

 القضية رقم 663 مقابلة ) جيل بن نانة  / إتحاد بريان فئة األكابر ليوم 2020/03/07 (:

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

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1911022  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       مخلوفي عمار            - جيل بن نانة   

أوالد الطاهر الطاهر    - إتحاد بريان 1911400 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1101819  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين       مخلوفي بشير        - جيل بن نانة 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  11/30/2020ة إبتداء من تاريخ ذيعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

(.                                                         كرة القدم هواة                 



الحكم الرئيسي   دفعبطاقة حمراء بسبب    1026191 بن طيرش عبد الرحمان - جيل بن نانة   

تدفع في أجل شهر دج  00010.+ غرامة نافدة قدرها  11/03/2020مقابالت إقصاء نافذة إبتداء من تاريخ  04يعاقب بـ                  

.(القدم هواة قانون المنظم لبطولة كرة القدم المن  112) لنص المادة  طبقا 11/30/2020 إبتداء من تاريخ                 

4011119  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين       شويرب بن حرز هللا - إتحاد بريان 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  11/30/2020ة إبتداء من تاريخ ذيعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

(.                                                         كرة القدم هواة                 
 

الرئيسي من قبل الالعب طالب بسبب اإلعتداء الجسدي الذي تعرض له الحكم 83الـ في الدقيقة  تتوقف حيث أن المقابلة -       

.(جيل بن نانة ) من فريق  1911013لخضر رخصة رقم          

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

صرح الحكم الرئيسي عن وقوع مناوشات بين العبي الفريقين. حيث -   
 

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

 قررت اللجنة 

.( إتحاد بريان) لصالح نادي  (03/00)بنتيجة  ( جيل بن نانة )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي  -  

إبتداء  (01) باإلقصاء النافذ لمدة سنة ( جيل بن نانة) من فريق  9110131رخصة رقم  طالب لخضرالالعب معاقبة  -    

بسبب اإلعتداء 11/03/2020تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ غرامة نافدة دج  10.000 + 11/03/2020 من تاريخ      

.يذكرإحداث ضرر جسماني دون الرئيسي  الحكمالجسدي على      

  11/03/2020 في أجل شهر إبتداء من تاريخ ( جين بن نانة) يدفعها نادي  غرامة نافدةدج  5.000خمسة أالف  -

 .(من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 131) طبقا للمادة  للفريق بسبب سوء التنظيم   

  11/03/2020في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ( بريان) إتحاد يدفعها نادي  غرامة نافدةدج  5.000خمسة أالف  -

 .(من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 131) من طبقا للمادة بسبب سوء التنظيم للفريق    

 القضية رقم 664 مقابلة ) شباب قصر الحيران / وداد مدينة زلفانة فئة األكابر ليوم 2020/03/07 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بي       بطاقة صفراء بسبب اللعب السل    1911374 قفاف عبد النور          - شباب قصر الحيران   

الشين عادل              - شباب قصر الحيران 1911351 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
 

 القضية رقم 665 مقابلة ) وفاق بريدة / إتحاد العسافية فئة األكابر ليوم 2020/03/07 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
طهاري نور الدين       - وفاق بريدة 1912389  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

1910095   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        سايحي محمد                  - وفاق بريدة   
بب اللعب الخطير      بطاقة صفراء بس   1910964 لعقون أحمد تجاني       - إتحاد العسافية   

 

 القضية رقم 666 مقابلة ) مستقبل لماضي / ترجي مرماد فئة األكابر ليوم 2020/03/07 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بسبب اللعب السلبي        بطاقة صفراء فهدي جمال              - مستقبل لماضي 1941246    

1911594  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       زاكي عيسى             - مستقبل لماضي   

بن خدة فيصل           - مستقبل لماضي 1910923 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
اللعب السلبي       بطاقة صفراء بسبب     1912410 بن عطاهللا إسماعيل          - ترجي مرماد   

شرع بوحفص هشام     - ترجي مرماد 1912408  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

1911741  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       شهبوني أحمد            - ترجي مرماد   
الخطير      بطاقة صفراء بسبب اللعب    1911752 بن حيلة أسامة           - ترجي مرماد   



 

 القضية رقم 667 مقابلة ) جيل بودواية بريان / جوهرة قصر الحيران فئة األكابر ليوم 2020/03/07 (:

 عقوبات بالطرود: 
 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

ة حمراء بسبب الحصول على إنذارينبطاق   1911683 سبقاق عبد هللا           - جيل بودواية بريان   

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  11/30/2020ة إبتداء من تاريخ ذيعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

(.                                                         كرة القدم هواة                 

اء بسبب الحصول على إنذارينبطاقة حمر عطية أنس               - جوهرة قصر الحيران 1910509   

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  11/30/2020ة إبتداء من تاريخ ذيعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

(.                                                         كرة القدم هواة                 
 

 القضية رقم 668 مقابلة ) رائد متليلي / رائد المنيعة فئة األكابر ليوم 2020/03/07 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1940091   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        زيدوري عبد العالي     - رائد المنيعة   

بب اللعب الخطير      بطاقة صفراء بس  0077419 بلعمى بوبكر             - رائد المنيعة   
نمر وليد                  - رائد المنيعة 1940100 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

 

 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر

 ( 1د )الفوج 

 

 القضية رقم 669 مقابلة ) أغوم جانت / تين تزريفت جانت فئة األكابر ليوم 2020/03/06 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1912249   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        حساني علي              - أغوم جانت   

إلياس محمد              - تين تزريفت جانت 1910943  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
 

 القضية رقم 670 مقابلة ) تين خاتمة جانت / الطاسيلي إليزي فئة األكابر ليوم 2020/03/07 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1912197      بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي     لسمر عبد السالم        - تين خاتمة جانت   
 

 القضية رقم 671 مقابلة ) مولودية الطوارق / شباب البرج القديم فئة األكابر ليوم 2020/03/07 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
للعب السلبي       بطاقة صفراء بسبب ا تافريس أحمد             - مولودية الطوارق 1911946    

1911940  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       دحماني إبراهيم          - مولودية الطوارق   

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 بطولة القسم الجهوي لفئة أقل من 19 سنة

 الفوج ) ج (
 

 القضية رقم 672 مقابلة ) شباب قصر ورقلة / نجم بوغفالة فئة األواسط ليوم 2020/02/28 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1940788  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بن خريدلة سفيان        - نجم بوغفالة   

حمايدية أسامة سعيد     - نجم بوغفالة 1940752 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

 عقوبات بالطرود: 
 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

إنذارينبطاقة حمراء بسبب الحصول على    1941594 قصر ورقلةشباب   حمدي محمد عبد الجواد  -   

        من القانون المنظم لبطولة 87)  طبقا لنص المادة 04/03/2020إبتداء من تاريخ  نافدة اإلقصاء لمقابلة واحدةيعاقب ب

.      (الفئات الصغرى كرة القدم                  
 

 القضية رقم 673 مقابلة ) نادي سيدي خويلد / نادي بوغفالة فئة األواسط ليوم 2020/03/06 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1940028  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       موالي عبد القادر        - نادي بوغفالة   

ير      بطاقة صفراء بسبب اللعب الخط بوعزة الجمعي           - نادي بوغفالة 1941196   
 

 الفوج ) ه (
 

 القضية رقم 674 مقابلة ) ترجي تقديدين / إتحاد الزاوية العابدية فئة األواسط ليوم 2020/02/21 (:

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

.) مستقبل بلدة عمر (بعد اإلطالع على تقرير نادي  -  

) نادي تقرت (من الشوط الثاني بعد إنسحاب العبي فريق  28حيث صرح الحكم الرئيسي عن توقف المقابلة في الدقيقة  -  

الحماية المدنية. بحجة غيابو رفضهم مواصلة اللقاء     

و بالتالي: لمنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرىالقانون ا من ( 52) نطبق في هذا الصدد نص المادة  -  

.) مستقبل بلدة عمر (لصالح فريق  00//  03بنتيجة  ) نادي تقرت (خسارة المقابلة بالنسبة لفريق  -  
 

 المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات:
 

.29/02/2020مولودية المقارين بتاريخ /  مولودية حاسي مسعود -  

.05/30/2020شباب الحدب بتاريخ /  نادي بوغفالة -  

.06/03/2020وفاق جانت / إتحاد شباب إليزي بتاريخ  -  

.07/30/2020شباب سيدي عمران بتاريخ  /إتحاد أنقوسة  -  

.07/03/2020بتاريخ  مولودية البيضاء / مستقبل موفلون -  

.07/30/2020مستقبل الحمادين بتاريخ /  إتحاد الحمادين -  

.07/03/2020إتحاد النخلة / نجوم إليزي بتاريخ  -  

 

 

 المسير اإلداري لقسم اإلنضباط                           
  

                            دريس الهواري            

 
 

 


