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         دراسة القضايا 

 مقابالت كاس الجمهورية لفئة األكابر

  ) الدور الخامس (
 

 القضية رقم 233 مقابلة ) رائد حاسي القارة / التضامن السوفي فئة األكابر ليوم 2019/11/14 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
        سليماني حسين    - رائد حاسي القارة 1910041  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي       

318302   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        عتوسي عبد الحكيم      - التضامن السوفي   
 

 القضية رقم 234 مقابلة ) شباب بني ثور / إتحاد أنقوسة فئة األكابر ليوم 2019/11/16 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
عاصم محمد             - شباب بني ثور 306620  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

1911861   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بن الزاوي محمد كمال  - إتحاد أنقوسة   
 

 القضية رقم 235 مقابلة ) نجوم إليزي / نادي تقرت فئة األكابر ليوم 2019/11/14 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
مشيش عبد المجيد       - نادي تقرت 304311  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

 

 القضية رقم 236 مقابلة ) اإلتحاد السوفي / مستقبل الرويسات فئة األكابر ليوم 2019/11/14 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
حداء بالل                - اإلتحاد السوفي 99003137  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
00312628   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        ن عبد القادر    بن كرا - مستقبل الرويسات   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقابالت القسم الجهوي األول لفئة األكابر

  الفوج ) أ (
 القضية رقم 237 مقابلة ) مستقبل موفلون / أولمبي الوادي فئة األكابر ليوم 2019/11/12 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1911213  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بابا علي فرج هللا        - مستقبل موفلون   
1911195  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       كرزازي بوبكر          - مستقبل موفلون   

يوسفي محمود           - مستقبل موفلون 1911192 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

21/11/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 2.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

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

طير      بطاقة صفراء بسبب اللعب الخ   1910681 بن عمر حمزة           - أولمبي الوادي   
 

 القضية رقم 238 مقابلة ) إتحاد النخلة / وفاق عين ماضي فئة األكابر ليوم 2019/11/16 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

الخطير       بطاقة صفراء بسبب اللعب   1910686 العماري أيمن            - إتحاد النخلة   

1911143  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       زياني محمد              - وفاق عين ماضي   
 :     طردهمسير تم 

 اإلقصاءاقب ببسبب اإلحتجاج على قرارت الحكم يع 190130خضرة خليفة رخصة رقم  ( إتحاد النخلة) رئيس فريق  -

 نص المادةل طبقا 21/11/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 2.000نافدة + غرامة قدرها  لمقابلة واحدة   

 (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 101)     

 القضية رقم 239 مقابلة ) وفاق المغير / إتحاد ورقلة فئة األكابر ليوم 2019/11/14 (:

عد دراسة الوثائق المرفقة بالملف ) ورقة المقابلة ، تقرير الحكم الرئيسي (.ب -  

بعد اإلطالع على تقرير محافظ اللقاء. -  

.) إتحاد ورقلة (بعد اإلطالع على تقرير نادي  -  

بعد اإلطالع على تقريري الحكمين المساعدين األول و الثاني. -  

طرف مصلحة الطب الشرعي.بعد اإلطالع على الملف الطبي المنجز من  -  

بعد إستدعاء الحكم الرئيسي و اإلستماع لتصريحاته. -  

.) وفاق المغير (بعد اإلستماع لتصريحات رئيس نادي  -  

نتيجة اإلعتداء  من عمر المباراة 66أي الدقيقة  من الشوط الثاني 21الـ فعليا في الدقيقة  ةتوقفم تعد حيث أن المقابلة -  

  ) وفاق المغير (من فريق  1910560ق بالحكم الرئيسي من قبل الالعب بلعيادي فريد رخصة رقم الجسدي الذي ألح  

هذا األخير الذي دخل أرضية الملعب بصفة مساعد مدرب و الذي لم يشارك بصفته العبا أثناء مقابلة الحال.    

من الشوط الثاني 21أي الدقيقة  66الدقيقة أن الحكم الرئيسي لم يتمكن من اإلعالن عن قراره بتوقيف المباراة في  حيث -  

بعد نزولهم إلى أرضية الميدان ) وفاق المغير (و علة ذلك التهديدات التي أحاطت به من طرف مناصري الفريق المحلي     

في الوقت الذي حدثت واقعة اإلعتداء من طرف الالعب بلعيادي فريد سالف الذكر و كل ذلك حدث متزامنا مع النقص   

  لفادح في تعداد رجال القوة العمومية. ا  

حيث الحكم الرئيسي ما إن أعلن مباشرة عن نهاية المباراة بإنتهاء وقتها الرسمي وكذلك الوقت بدل الضائع حتى -  

تم إجتياح الملعب من طرف جمهور فريق ) وفاق المغير ( ليتعرض بذلك الحكم الرئيسي و مساعديه األول و الثاني   

الضرر الجسماني بكاملق الحما أدى إلى إ( ) وفاق المغير لمرافق إلعتداء جماعي من طرف العبي فريق لإلعتداء ا   

الطاقم التحكيمي و بالدرجة األولى الحكم الرئيسي الذي أصيب إصابة بليغة بعد تعرضه للضرب بسالح أبيض متمثل   

.1910496عبد هللا رخصة رقم  من قبل حارس مرمى فريق ) وفاق المغير ( حبانية في عمود المرمى   

عد كل األحداث التي عرفها اللقاء و في أثناء تدوينه على ورقة المقابلة داخل الغرفة الخاصة بالحكامب حيث الحكم الرئيسي -  

من طرف كل من الالعب بلعيادي  وذلك ) وفاق المغير (لصالح فريق  ةاتغيير نتيجة المبارتم إجباره بواسطة التهديد على     

.و رئيس النادي زوبير فارس ) وفاق المغير (من فريق 1910560فريد رخصة رقم    



 

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

 قررت اللجنة 
 

.( إتحاد ورقلة )لصالح نادي  (03/00)بنتيجة  ( وفاق المغير )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي  -  

اإلعتداء الجسدي  المساهمة في بسبب ( وفاق المغير) من فريق  9105051رخصة رقم  شرون خالدالالعب معاقبة  -    

ثابت بالشهادة الطبية المسلمة من طرف طبيب شرعي و التي تحدد مدةإحداث ضرر جسماني مع الرئيسي  على الحكم      

إبتداء من تاريخ  واتسن 03 بـاإلقصاء النافذ لمدة يوم و بالتالي يعاقب الالعب 15د عن العجز الكلي عن العمل لمدة تزي      

.42/11/9201تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ غرامة نافدة دج  30.000 + 42/11/9201      

اإلعتداء المساهمة في بسبب ( وفاق المغير) من فريق  9110741رخصة رقم  شارف عبد المجيدالالعب معاقبة  -  

ثابت بالشهادة الطبية المسلمة من طرف طبيب شرعي و التي إحداث ضرر جسماني مع الرئيسي  على الحكم الجسدي     

إبتداء  واتسن 03 بـاإلقصاء النافذ لمدة يوم و بالتالي يعاقب الالعب 15تحدد مدة العجز الكلي عن العمل لمدة تزيد عن      

.42/11/9201تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ غرامة نافدة دج  030.00 + 42/11/9201 من تاريخ     

اإلعتداء الجسدي  المساهمة في بسبب ( وفاق المغير) من فريق  9113141رخصة رقم  ربيع عز الدينالالعب معاقبة  -  

التي تحدد مدةثابت بالشهادة الطبية المسلمة من طرف طبيب شرعي و إحداث ضرر جسماني مع الرئيسي  على الحكم      

إبتداء من تاريخ  واتسن 03 بـاإلقصاء النافذ لمدة يوم و بالتالي يعاقب الالعب 15العجز الكلي عن العمل لمدة تزيد عن       

.42/11/9201تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ غرامة نافدة دج  30.000 + 42/11/9201   

  على الحكم اإلعتداء الجسدي المساهمة في بسبب ( وفاق المغير) من فريق  9110951رخصة رقم  معاقبة لوالع إسالم -

ثابت بالشهادة الطبية المسلمة من طرف طبيب شرعي و التي تحدد مدة العجز الكلي إحداث ضرر جسماني مع الرئيسي     

من تاريخ  إبتداء واتسن 03 بـاإلقصاء النافذ لمدة يوم و بالتالي يعاقب الالعب 15عن العمل لمدة تزيد عن     

.42/11/9201تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ غرامة نافدة دج  30.000 + 42/11/9201   

 إستثناء:
فقد قررت اللجنة معاقبته ( وفاق المغير) فريق  حارس مرمى 9104961رخصة رقم بالنسبة لالعب حبانية عبد هللا  -  

+ 42/11/2019يفة لهما عالقة بكرة القدم إبتداء من تاريخ باإلقصاء مدى الحياة بمنعه من مزاولة أي نشاط أو وظ     

  بسبب إستعماله لجسم صلب 42/11/9201تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  60.000قدرها  غرامة مالية نافذة  

يوما 15فاق ذي العجز الأثناء إعتداءه على الحكم الرئيسي و بالتالي يعد المسؤول الرئيسي عن  ) عمود زاوية المرمة (     

على تقرير الطبيب الشرعي.بناء  يوم ( 21)      

باإلقصاء مدى الحياة من ممارسة أي ( وفاق المغير )من فريق  1910560معاقبة الالعب بلعيادي فريد رخصة رقم  -  

تدفع في أجل دج 0.0008+ غرامة نافدة بقيمة  24/11/2019قة بكرة القدم إبتداء من تاريخ نشاط  أو وظيفة لهما عال     

لى تغييره عو ذلك بسبب اإلعتداء الجسدي على الحكم الرئيسي من جهة و إجبار 42/11/2019شهر إبتداء من تاريخ     

نتيجة المقابلة عن طريق التهديد من جهة ثانية.    

ط  أو وظيفة مرتبطينممارسة أي نشالمدة سنتين بالمنع من باإلقصاء زوبير فارس  ( وفاق المغير )معاقبة رئيس نادي  -   

تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج 50.000+ غرامة نافدة بقيمة  42/11/2019بكرة القدم إبتداء من تاريخ      

.على تغيير نتيجة المباراة الحكم الرئيسيرغام و ذلك بسبب إ 42/11/2019     

      أحداث أشير عليها:

 ( بعد اإلعالن عن نهاية المقابلة مباشرة ما نجم عنه وقوع أحداث  اق المغيروفإجتياح الملعب من طرف مناصري نادي )  -

 ( وفاق المغيرخطيرة مست بالسالمة الجسدية للرسميين ) الحكم الرئيسي ، المساعدين األول و الثاني ( معاقبة نادي )   

 .24/11/2019يخ إبتداء من تارو ذلك  2019/2020باللعب خارج الديار إلى نهاية الموسم الحالي  

  .24/11/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  غرامة نافدةدج  25.000خمسة و عشرون ألف  -
 

 بسبب سوء التنظيم طبقا للمادة 24/11/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  غرامة نافدةدج  5.000خمسة أالف  -

 .(من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 131)   
 

 

 

 



 القضية رقم 240 مقابلة ) إتحاد حاسي الدالعة / مولودية البيضاء فئة األكابر ليوم 2019/11/19 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1910626   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بن خليفة محمد          - إتحاد حاسي الدالعة   
1910372   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        عجالت حرز هللا        - إتحاد حاسي الدالعة   

1910642   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        عالل الطيب             - مولودية البيضاء   

1910656   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        ية البيضاءمولود  مزاندي إبراهيم          -   
 

 القضية رقم 241 مقابلة ) وفاق مقر / نجوم إليزي فئة األكابر ليوم 2019/11/19 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1910704   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        وم إليزينج  نفيس هاشم               -   

1910706   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        رجاتي إلياس             - نجوم إليزي   
 

 مقابالت القسم الجهوي األول لفئة األكابر

  الفوج ) ب (
 

 القضية رقم 242 مقابلة ) إتحاد عين البيضاء / مستقبل بلدة عمر فئة األكابر ليوم 2019/11/16 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1911635   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        جباري معتز باهلل        - إتحاد عين البيضاء   
1910594   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بن نعمية عبد الرؤوف  - مستقبل بلدة عمر   

 

 القضية رقم 243 مقابلة ) شباب بلدية إليزي / وفاق هقار تمنراست فئة األكابر ليوم 2019/11/16 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1911478   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بن الزائر عبد الرؤوف  - شباب بلدية إليزي   

 

 القضية رقم 244 مقابلة ) شباب جامعة / رائد سيدي ساعد فئة األكابر ليوم 2019/11/16 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1014219  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       دغيش محمد أمين       - شباب جامعة   

1910353  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       سالمي عبد الحليم       - رائد سيدي ساعد   
1910118  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       جابري الحاج            - رائد سيدي ساعد   

 

 القضية رقم 245 مقابلة ) نجم باب الوادي / مستقبل الحمادين فئة األكابر ليوم 2019/11/19 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1911238   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بن بردي عادل           - نجم باب الوادي   

1910553        بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي   عناد عبد الرحمان       - نجم باب الوادي   

1911149   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بن علي طارق           - نجم باب الوادي   
1910552   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        تجانية محمد أمين        - نجم باب الوادي   

السلبي       بطاقة صفراء بسبب اللعب     1910823 قدوري فارس            - مستقبل الحمادين   
1910878   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        عتوسي صدام حسين    - مستقبل الحمادين   

 

 

 



 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
حمراء بسبب الحصول على إنذارينبطاقة    1910591 دودي حديفة              - نجم باب الوادي   

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  21/11/2019يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تاريخ   

                         (.                                 كرة القدم هواة               

0871191  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  خليفة سعيد               - مستقبل الحمادين   

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

.لبطولة كرة القدم هواة ( من القانون المنظم 113) طبقا لنص المادة  21/11/2019شهر إبتداء من تاريخ أجل  في                 

1910890  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين قينوني محمد العيد       - مستقبل الحمادين   

من القانون المنظم لبطولة  103) المادة طبقا لنص  21/11/2019يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تاريخ   

(.                                                         كرة القدم هواة                 

1911255  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين بوزوايد حسام الدين     - مستقبل الحمادين   

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  21/11/2019اء من تاريخ يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتد  

(.                                                         كرة القدم هواة                 

 غرامات:
 

ذلك و 21/11/9201 في أجل شهر إبتداء من تاريخ (نجم باب الوادي  )غرامة يدفعها نادي دج  3.000 أالفثالثة  -  

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

 القضية رقم 246 مقابلة ) إتحاد الحمادين / رائد حاسي القارة فئة األكابر ليوم 2019/11/19 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1910042  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       محبوب فاروق           - إتحاد الحمادين   
1910030   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بن ساسي أسامة         - رائد حاسي القارة   

خطير      بطاقة صفراء بسبب اللعب ال   1910073 محافظ محمد أمين       - رائد حاسي القارة   
 

 القسم الجهوي الثاني لفئة األكابر            

 الفوج ) أ (
 

 القضية رقم 247 مقابلة ) شباب سيدي عمران / ترجي تقديدين فئة األكابر ليوم 2019/11/09 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بن خدوج عمر           - شباب سيدي عمران 1910430  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

1911268   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        قاسمي عبد اإلله         - ترجي تقديدين   
 

 القضية رقم 248 مقابلة ) شباب حاسي مسعود / شباب سيدي عمران فئة األكابر ليوم 2019/11/14 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1911541   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        هبال إسماعيل            - شباب حاسي مسعود   

1910440   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        قادير أحمد               - شباب سيدي عمران   
 

 

 

 

 

 



 القضية رقم 249 مقابلة ) القبة تماسين / بترول حاسي مسعود فئة األكابر ليوم 2019/11/16 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1910832   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        كديدي مسلم              - القبة تماسين   
1910661  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       فرحي رصافي           - القبة تماسين   

0737191 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار           إبراهيم    بورقعة  - بترول حاسي مسعود 

21/11/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 2.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

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

فراء بسبب إحتجاجه على قرار   بطاقة ص لوزي عبد الكريم        - بترول حاسي مسعود 1910714   

21/11/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 2.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

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

1911822  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       رحماني أسامة           - بترول حاسي مسعود   
 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

محاولة اإلعتداء على  بطاقة حمراء بسبب   1910711 بوغزالة الساسي         - بترول حاسي مسعود   

تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ          دج  5.000إقصاء نافدة + غرامة نافدة قدرها  مقابالت 80يعاقب بـ  -الحكم الرئيسي   

  .(القدم هواة القدم قانون المنظم لبطولة كرة المن  120) طبقا لنص المادة  21/11/2019
 

 القضية رقم 250 مقابلة ) إتحاد النزلة الوادي / شباب الحدب فئة األكابر ليوم 2019/11/16 (:

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

5940701  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين اد النزلة الواديإتح        قادري زوبير         - 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  21/11/2019يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تاريخ   

(.                                                         كرة القدم هواة                 

ء بسبب الحصول على إنذارينبطاقة حمرا   9117901               طالب يونس  - شباب الحدب 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  21/11/2019يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تاريخ   

                 (.                                         كرة القدم هواة               
 

 القضية رقم 251 مقابلة ) نادي بوغفالة / نادي المقارين فئة األكابر ليوم 2019/11/16 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1910534   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        طبشي طارق             - نادي بوغفالة   

1910423   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بن خيرة محمد الطيب   - نادي المقارين   
 

 الفوج ) ب (
 

 القضية رقم 252 مقابلة ) مولودية سعيد عتبة / شهداء قمار فئة األكابر ليوم 2019/11/14 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1910816  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       حاجي عبد العزيز       - مولودية سعيد عتبة   
1910861  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بن خديجة عبد الفتاح    - مولودية سعيد عتبة   

1910276   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        براهمية مرتضى        - شهداء قمار   

1910527   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بيسي عبد الجبار         - شهداء قمار   
 

 

 
 



 القضية رقم 253 مقابلة ) أمل سوف / مولودية بامنديل فئة األكابر ليوم 2019/11/16 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1911291   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        عريض ياسين           - أمل سوف   
1911679   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        زايدي نصر الدين       - مولودية بامنديل   

 

 

 القضية رقم 254 مقابلة ) مولودية المقارين / مولودية حاسي مسعود فئة األكابر ليوم 2019/11/16 (:

 مسير تم إنذاره:     

 اإلقصاءبسبب اإلحتجاج على قرارت الحكم يعاقب ب 190143رخصة رقم  محلي جمال ( مولودية المقارين) فريق  مدرب -

 نص المادةل طبقا 21/11/2019ريخ تدفع في أجل شهر إبتداء من تا دج 2.000نافدة + غرامة قدرها  لمقابلة واحدة   

 (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 101)     
 

 القضية رقم 255 مقابلة ) نجم بوغفالة / نادي سيدي خويلد فئة األكابر ليوم 2019/11/16 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1910100   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بن الزائر يونس          - نجم بوغفالة   

1911912   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        صياد إسماعيل           - نجم بوغفالة   

1911884   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي                معمري أيوب     - نادي سيدي خويلد 
 

 الفوج ) ج (
 
 

 القضية رقم 256 مقابلة ) مستقبل لماضي / نصر حاسي الدالعة فئة األكابر ليوم 2019/11/02 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1910867  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       اضيمستقبل لم  ميمي زكرياء            -   

1910939  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       ورنيغي عبد الرحمان   - نصر حاسي الدالعة   
 

 القضية رقم 257 مقابلة ) ترجي مرماد / وفاق بريدة فئة األكابر ليوم 2019/11/09 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1747191  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       أوالد نعيمي فاروق      - ترجي مرماد   

1910059  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       طهاري عبد القادر       - وفاق بريدة   
1910081  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       ديد حمزة             برا - وفاق بريدة   

1910089  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       براديد أحمد               - وفاق بريدة   
 

 القضية رقم 258 مقابلة ) رائد متليلي / إتحاد العسافية فئة األكابر ليوم 2019/11/16 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

بن النوي أحمد           - رائد متليلي 1910567 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

21/11/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 2.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

(.                                                         نظم لبطولة كرة القدم هواةمن القانون الم 110) طبقا لنص المادة   

1408191  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       شاوي عادل              - إتحاد العسافية   

0968191  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       صحراوي عبد النور    - إتحاد العسافية   
طاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   ب  9781910 صحراوي أسامة         - إتحاد العسافية   

21/11/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 2.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

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



 

 القضية رقم 259 مقابلة ) وفاق بريدة / جوهرة قصر الحيران فئة األكابر ليوم 2019/11/16 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

عب السلبي       بطاقة صفراء بسبب الل    1910094 مواهلية عبد هللا          - وفاق بريدة   

1910059   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        طهاري عبد القادر       - وفاق بريدة   

1911391   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        مشكل عمر الفاروق     - جوهرة قصر الحيران   
 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

9113881  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين      بن شاع إبراهيم       - جوهرة قصر الحيران 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  21/11/2019يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تاريخ   

(.                                                         كرة القدم هواة                 
 

 

 القضية رقم 260 مقابلة ) شباب قصر الحيران / نصر حاسي الدالعة فئة األكابر ليوم 2019/11/16 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

2072191   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        غريس لخضر            - شباب قصر الحيران   
4050119  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بوطي عبد هللا            - شباب قصر الحيران   

1351191    بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار شين عادل                - شباب قصر الحيران   

21/11/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 2.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

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

1374191 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    قفاف عبد النور          - شباب قصر الحيران   

21/11/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 2.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

(.                                                         نون المنظم لبطولة كرة القدم هواةمن القا 110) طبقا لنص المادة   

1375191 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    معمري جياللي          - شباب قصر الحيران   

21/11/2019شهر إبتداء من تاريخ تدفع في أجل  دج 2.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

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

1052191   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        محمد              موجة - نصر حاسي الدالعة   

بسبب إحتجاجه على قرار   بطاقة صفراء   0331191 شقنان عبد القادر         - نصر حاسي الدالعة   

21/11/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 2.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

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

3341910 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    قرينات عبد القادر       - نصر حاسي الدالعة   

21/11/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 2.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

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

 غرامات:
 

وذلك 21/11/9201في أجل شهر إبتداء من تاريخ  (شباب قصر الحيران  )غرامة يدفعها نادي دج  3.000 أالفثالثة  -  

.(  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 130) ( و هذا تطبيقا لنص المادة  إنذارات 50التسيير للفريق ) بسبب سوء    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 القضية رقم 261 مقابلة ) جيل بودواية بريان / ترجي مرماد فئة األكابر ليوم 2019/11/16 (:

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

9116851  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين       بلعربي ميهوب       - جيل بودواية بريان 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  21/11/2019يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تاريخ   

(.                                                         هواةكرة القدم                  

9117471  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين       والد نعيم فاروق     - ترجي مرماد 

ة من القانون المنظم لبطول 103) طبقا لنص المادة  21/11/2019يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تاريخ   

(.                                                         كرة القدم هواة                 

      أحداث أشير عليها:

 ( برمي حجر ما نجم عنه إصابة المساعد الثاني للحكم و عليه جيل بودواية بريانقيام مناصري الفريق المحلي نادي )  -

 (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة هفقرة  49) قررت اللجنة تطبيق نص المادة 

  ) ترجي مرماد (.لصالح فريق (  03/00) ( بنتيجة  جيل بودواية بريانخسارة المقابلة بالنسبة لنادي)  -

 .21/11/2019مقابالت بدون جمهور إبتداء من تاريخ  ( 03 )( بثالثة  جيل بودواية بريانمعاقبة نادي )  -

  .21/11/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  غرامة نافدةدج  50.000لف خمسون أ -
 

 بسبب سوء التنظيم طبقا للمادة 24/10/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  غرامة نافدةدج  5.000خمسة أالف  -

 .(من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 131)   
 

 مقابالت كاس الجمهورية لفئة األكابر داخل القاعة

  ) الدور األول (
 

 القضية رقم 262 مقابلة ) هضبة متليلي / أهلي حاسي مسعود فئة األكابر ليوم 2019/11/16 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1119120   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        مهاية إلياس              - هضبة متليلي   
1912090   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        نحال أكرم                - أهلي حاسي مسعود   

 

 القضية رقم 263 مقابلة ) شباب قصر متليلي / أمل تماسين فئة األكابر ليوم 2019/11/16 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1912127   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بوعامر شعيب           - شباب قصر متليلي   

1912102   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        قوني أحمد شاكر         - أمل تماسين   
 

 ) أواسط ( سنة 19أقل من  لفئة كأس الجمهورية
 

 ) الدور الثالث (
 

 القضية رقم 264 مقابلة ) نجم بوغفالة / أولمبي بوعامر فئة األواسط ليوم 2019/10/30 (:

 اإلنذارات

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1941054   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        لمبي بوعامرأو  خدايش حمزة            -   
 

 

 



 

 بطولة القسم الجهوي لفئة أقل من 19 سنة

  الفوج ) ه (
 

 القضية رقم 265 مقابلة ) ترجي تقديدين / شباب سيدي عمران فئة األواسط ليوم 2019/11/15 (:

 اإلنذارات

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1940543   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        قاسمي وائل              - ترجي تقديدين   

1940933   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        قداشي أيمن              - ترجي تقديدين   
 

 القضية رقم 266 مقابلة ) إتحاد النزلة تقرت / شباب سيدي بوعزيز فئة األواسط ليوم 2019/11/15 (:

 اإلنذارات

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1940426   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        عديلي عبد الهادي       - إتحاد النزلة تقرت   

1940987   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        اب سيدي بوعزيزشب  بن طاجين م.ع. الوهاب -   
 

 المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات:

.28/09/2019مولودية بامنديل بتاريخ /  شهداء قمار -  

.09/11/2019مولودية البيضاء / أمل سيدي مهدي بتاريخ  -  

.لدور الخامسمقابلة كأس الجمهورية ا 16/11/2019أولمبيك المقرن بتاريخ /  أولمبي الوادي -  

مقابلة كأس الجمهورية الدور الخامس. 16/11/2019شباب سيدي بوعزيز بتاريخ /  أمل سريع متليلي -  

مقابلة كأس الجمهورية الدور الخامس. 16/11/2019إتحاد بريان بتاريخ /  إتحاد الخنق -  

.16/11/2019رائد المنيعة بتاريخ /  مولودية أوالد القعدة -  

.16/11/2019بتاريخ  وداد مدينة زلفانة /جيل بن نانة  -  

.16/11/2019إتحاد الزقم بتاريخ /  شباب عين قديمة -  

.41/11/2019بتاريخ  أولمبي بوعامر /شمس األصيل تمنراست -  

.16/11/2019ترجي تقديدين / إتحاد قمار بتاريخ  -  

.16/11/2019أتليتيك حاسي مسعود / شباب القواطين بتاريخ  -  

.16/11/2019بتاريخ  شباب تبسبست/  سيدي سليمانمولودية  -  

 

 

 

 
 

 المسير اإلداري لقسم اإلنضباط                           
                          دريس الهواري                

 


