
 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم

 الرابطة الجهوية لكرة القدم ورقلة
L.R.F.O      

  9201/2020الموسم الرياضي 

 10المحضر رقم:

     72/11/2019:المنعقدة بتاريخ جلسةال 
  

 دراسة القضايا 

 مقابالت كاس الجمهورية لفئة األكابر

  ) الدور الخامس (
 القضية رقم 267 مقابلة ) إتحاد أفلو / مستقبل الحمادين فئة األكابر ليوم 2019/11/14 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

تسمي لمين               - إتحاد أفلو 95000011  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
ب اللعب السلبي       بطاقة صفراء بسب    1910818 مرخي توفيق             - مستقبل الحمادين   

 

 مقابالت بطولة القسم الجهوي األول لفئة األكابر

  الفوج ) أ (
 القضية رقم 268 مقابلة ) أولمبي الوادي / وفاق المغير فئة األكابر ليوم 2019/11/23 (:

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1910555  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين قطاف تمام خليفة        - وفاق المغير   

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  27/11/2019يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تاريخ   

(.                                                         كرة القدم هواة                 
 

 القضية رقم 269 مقابلة ) مولودية البيضاء / مستقبل موفلون فئة األكابر ليوم 2019/11/23 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

    مختار  سالمة محمد - مستقبل موفلون 1911190  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي       

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1910670  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين خاد عبد النور       سر - مولودية البيضاء   

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  27/11/2019يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تاريخ   

(.                                                         كرة القدم هواة                 
 

 القضية رقم 270 مقابلة ) نجوم إليزي / إتحاد النخلة فئة األكابر ليوم 2019/11/23 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

نفيس هشام               - نجوم إليزي 1910704  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
النخلةإتحاد  1910689         بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي بوتة خالد                 -   



 

 القضية رقم 271 مقابلة ) إتحاد ورقلة / وفاق مقر فئة األكابر ليوم 2019/11/23 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

بي       بطاقة صفراء بسبب اللعب السل ضيف محمد السايح     - إتحاد ورقلة 1910206    

دناقير نور الدين         - إتحاد ورقلة 1910235  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
1910731   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        جديع أكرم               - وفاق مقر   

1911228      بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي     كروش محمد ش. الدين - وفاق مقر   
 

 القسم الجهوي األول لفئة األكابر

  الفوج ) ب (
 

 القضية رقم 272 مقابلة ) أولمبي بوعامر/ مستقبل بلدة عمر فئة األكابر ليوم 2019/11/23 (:

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

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
سايب بوحفص           - أولمبي بوعامر 1910236  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

قاية صابر                - مستقبل بلدة عمر 1910564  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

ء بسبب اللعب السلبي       بطاقة صفرا    1910598 بعضي محمد العيد       - مستقبل بلدة عمر   
 :     طردهمسير تم 

 يعاقبو بالتالي  محافظ اللقاء إهانة بسبب 190104شاشة محمد الطاهر رخصة رقم  ( مستقبل بلدة عمر) مدرب نادي  -

 + غرامة قدرها  أي نشاط أو وظيفة لهما عالقة بكرة القدم أشهر بمنعه من مزاولة ( 06) دة ستة لمالنافذ  اإلقصاءب  

 من القانون المنظم لبطولة كرة 101) نص المادة ل طبقا 27/11/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 10.000  

 (.  القدم هواة   
 

 القضية رقم 273 مقابلة ) وفاق هقار تمنراست / شمس األصيل تمنراست فئة األكابر ليوم 2019/11/23 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1911589   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        خلفاوي محمد العيد      - وفاق هقار تمنراست   
منراستشمس األصيل ت 1911243 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       فندي هشام               -   

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1911645  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين ابة يونس              ح - وفاق هقار تمنراست    

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  27/11/2019إبتداء من تاريخ  يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

(.                                                         كرة القدم هواة                 
 
 

 القضية رقم 274 مقابلة ) شباب جامعة / إتحاد عين البيضاء فئة األكابر ليوم 2019/11/23 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

مدني فتح هللا             - شباب جامعة 1910183  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

عين البيضاءإتحاد  1911532  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        د            هاللي محم -   
 

 

 

 



 القضية رقم 275 مقابلة ) رائد حاسي القارة / شباب بلدية إليزي فئة األكابر ليوم 2019/11/23 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

رةرائد حاسي القا 1910051 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       أحمادو سعيد             -   
1911490  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       دابي شفيق               - شباب بلدية إليزي   

1911492  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       ناجية ياسين              - شباب بلدية إليزي   

1911479  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       اب بلدية إليزيشب  شميم عبد القادر          -   
بوغاغة ياسر            - شباب بلدية إليزي 1911917 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

 

 القسم الجهوي الثاني لفئة األكابر

 الفوج ) أ (
 

 القضية رقم 276 مقابلة ) شباب تبسبست / القبة تماسين فئة األكابر ليوم 2019/11/21 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1910632  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       خذران معتز باهلل        - شباب تبسبست   

      قادري عمار        - القبة تماسين 1910624  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي       

1910680  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بوهالل جمال            - القبة تماسين   
 

 القضية رقم 277 مقابلة ) إتحاد قمار/ شباب حاسي مسعود فئة األكابر ليوم 2019/11/23 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

الدغمة عصام            - إتحاد قمار 1911566  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
ترموم محمود            - إتحاد قمار 1911725  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

1911622   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي                  تواتي بلخير     - شباب حاسي مسعود 
 

 القضية رقم 278 مقابلة ) شبيبة زلفانة / مولودية سيدي سليمان فئة األكابر ليوم 2019/11/23 (:

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

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

ة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   بطاق زهواني جمال           - شبيبة زلفانة 1910797   

27/11/2019تدفع 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 

ذهبي عصام             - مولودية سيدي سليمان 1910866  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
 أحداث أشير عليها:

(08)اء لـ باإلقص ( مولودية سيدي سليمان) من فريق  1911505رخصة رقم جين أمين عبد هللا اطن بمعاقبة الالعب  -  

ة قدرهاذاإلعتداء على الحكم الرئيسي + غرامة نافبسبب محاولته  72/11/2019ة إبتداء من تاريخ ذناف مقابالت عقوبة    

من القانون المنظم لبطولة كرة 120) طبقا ألحكام المادة  72/11/2019في أجل شهر إبتداء من تاريخ  تدفعدج  5.000    

.(  القدم هواة    
 

 (: 23/11/9201فئة األكابر ليوم إتحاد أنقوسة  /) شباب سيدي عمران ابلة مق 279 ية رقمالقض      

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

8191036  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        أنقوسةإتحاد     خاخة سعيد              - 
 

 



 القضية رقم 280 مقابلة ) بترول حاسي مسعود / إتحاد النزلة الوادي فئة األكابر ليوم 2019/11/23 (:

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

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

.( إتحاد النزلة الوادي  )بعد اإلطالع على تقرير نادي  -  

بعد إستدعاء الحكمين الرئيسي و المساعد األول و اإلستماع لتصريحاتهما. -  

بعد اإلطالع على رأي لجنة التحكيم في الموضوع ) إستماع لجنة التحكيم للحكم الرئيسي (. -  

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

0667191  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير               زوبير عمر       - بترول حاسي مسعود 

1910264   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        رحماني ميسة شعيب    - إتحاد النزلة الوادي   
1910031  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       يإتحاد النزلة الواد  برتيمة عمر الفاروق     -   

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1910666  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  بوغابة أسامة            - بترول حاسي مسعود   

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  27/11/2019أجل شهر إبتداء من تاريخ  في                 

1910003  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  واديإتحاد النزلة ال  جخراب وليد             -   

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

.قدم هواة (لبطولة كرة ال من القانون المنظم 113) طبقا لنص المادة  27/11/2019أجل شهر إبتداء من تاريخ  في                 
 

نتيجة دخول  مسيري الفريقين من عمر المباراة 74أي الدقيقة  من الشوط الثاني 29الـ توقفت في الدقيقة  حيث أن المقابلة -  

اللذان كانا يتشاجران. ( 02) أرضية الملعب لتهدءة الالعبين اإلثنين  ( إتحاد النزلة الوادي )و  ( بترول حاسي مسعود )    

المتشاجرين و إنما بسبب عدم إنصياع  اإلثنين لحكم عند سماعه صرح بأنه أوقف المقابلة ليس بسبب الالعبينأن ا حيث -    

بالخروج.إياهم مسيري الفريقين ألمره     

بعد اإلطالع على ورقة المقابلة تبين بأنه لم يدون عليها سوى مسير واحد بالنسبة لكل فريق و بالتالي فإن الحكم يعدحيث  -   

لهم الدخول و المخولالتي تحدد األشخاص ا ةمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم هوا 1فقرة  53 مخالفا لنص المادة     

الجلوس بدكة البدالء و بالتالي ال يعد هؤالء األشخاص من المسيرين.     

المباراة إبان سيرلعب كليا قد غادر الم ( بترول حاسي مسعود )أن الحكم الرئيسي صرح في تقريره أن مدرب فريق حيث  -  

بالنسبة ةمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم هوا 53و هو الوحيد المسجل بورقة المقابلة و في ذلك خرق أيضا لنص المادة     

لهذا المسير.    

والمتشاجرين اإلثنين بتوقيفه المبارة إذ كان بإستطاعته طرد الالعبين  نيأن الحكم الرئيسي يعد مرتكبا لخطأ تقحيث  -  

عوض إيقافه. إستئناف اللعب    

و ال يمكن التحجج به و الثابتيعد غير مؤسس  مثل هكذا حالةحيث أن تصريح الحكم بوجود شجار بين العبي الفريقين في  -  

وجود ضرب متبادل بين العبين إثنين. هو    

الفريقين. أو مناصري كال شجار بين جمهور حيث أن المناوشات التي وقعت بين المسيرين إن صح التعبير تعد بمثابة -  
 

 أحداث أشير عليها:
بالبصق على الحكم الرئيسي بعد  ( بترول حاسي مسعود) من فريق 1910930رخصة رقم  عزي سيف الدين قيام الالعب -

 الـ تاريخ إبتداء من هرأش (60)ستة النافذ لمدة  باإلقصاءإعالن هذا الخير عن توقيف المقابلة و عليه يعاقب هذا الالعب 

لما تنصطبقا  27/11/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  0.0001 بما قدرهنافذة  مالية غرامة + 27/11/2019  

  عليه المادة ) 116 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  (.

27/11/9201في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ( بترول حاسي مسعود) يدفعها نادي نافذة غرامة  دج 5.000 خمسة أالف -  

.(  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113) طبقا لنص المادة  للنادي نظيمالت بسبب سوء     

 



في أجل شهر إبتداء من تاريخ (بترول حاسي مسعود ) يدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 عشر ألفخمسة  -  

من  2فقرة  53) طبقا لنص المادة غادرة مدرب الفريق محدادي إسماعيل أرضية الملعب م بسبب ذلك و 27/11/2019     

.(  كرة القدم هواة القانون المنظم لبطولة    

  وذلك 27/11/9201في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ( الوادي زلةإتحاد الن) غرامة يدفعها نادي دج  5.000 خمسة أالف -

.(  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113) بقا لنص المادة ط للفريق نظيمالت بسبب سوء     
    

 بعد الدراسة خلصت اللجنة لمايلي
العقوبات المتحصلإحتساب جميع حكم المباراة مع  المرتكب من طرف قنيإعادة برمجة المقابلة و ذلك بسب الخطأ الت -  

   عليها بالنسبة لالعبي كال الفريقين خالل اللقاء الذي جرى بتاريخ 2019/11/23.  

 

 الفوج ) ب (
 

 القضية رقم 281 مقابلة ) شباب القواطين / مولودية سعيد عتبة فئة األكابر ليوم 2019/11/23 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

سروطي بلخير           - شباب القواطين 1910405     بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي      

ضو محمد أيمن          - شباب القواطين 1910378  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
8171910 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار               طويل بشير     - مولودية سعيد عتبة 

72/11/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 2.000نافدة + غرامة قدرها  واحدةاإلقصاء لمقابلة الحكم يعاقب ب  

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

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1910272  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين ذياب حسام الدين        - شباب القواطين   

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  27/11/2019يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تاريخ   

(.                                                         القدم هواة كرة                 

 

 القضية رقم 282 مقابلة ) مولودية حاسي مسعود / شباب عين قديمة فئة األكابر ليوم 2019/11/23 (:

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1941132  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين خويلد محمد الطيب      - شباب عين قديمة   

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  27/11/2019يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تاريخ   

                                  (.                        كرة القدم هواة               
 

 القضية رقم 283 مقابلة ) شهداء قمار / نجم بوغفالة فئة األكابر ليوم 2019/11/23 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1910528  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       برحومة محمود          - شهداء أقمار   
1910376  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       أوالد سالم فاروق        - نجم بوغفالة   

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

6781910  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسيم منصوري يوسف        - نجم بوغفالة   

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

 

 



 القضية رقم 284 مقابلة ) نادي سيدي خويلد / مولودية المقارين فئة األكابر ليوم 2019/11/23 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

مفالح عبد هللا            - نادي سيدي خويلد 1911337 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
1911471   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        طرباخ محمد عاطف    - مولودية المقارين   

 

 الفوج ) ج (
 

 القضية رقم 285 مقابلة ) وداد مدينة زلفانة / شباب قصر الحيران فئة األكابر ليوم 2019/11/23 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

يرانشباب قصر الح 1911353  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        عطية مصطفى          -   

1911370  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       العقون محمود           - شباب قصر الحيران   
1911435  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       فوضيل أسامة           - شباب قصر الحيران   

1911372  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       الحيران شباب قصر  عبيرات عزيز           -   
غريس أحمد             - شباب قصر الحيران 1911378 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

27/11/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 2.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

(.                                                         قانون المنظم لبطولة كرة القدم هواةمن ال 110) طبقا لنص المادة   

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1940501  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين بوطي عبد هللا            - شباب قصر الحيران   

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  27/11/2019يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تاريخ   

(.                                                         كرة القدم هواة                 

 مسير تم إنذاره:     

 بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم يعاقب 190205( قسمية عطاء هللا رخصة رقم  شباب قصر الحيرانريق ) مدرب ف -

 نصل طبقا 27/11/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 2.000نافدة + غرامة قدرها  لمقابلة واحدة اإلقصاءب 

 (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 101)  المادة  

 غرامات:
 

ذلك و 27/11/9201في 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 70التسيير للفريق ) بسبب سوء    
 

 القضية رقم 286 مقابلة ) إتحاد بريان / جيل بن نانة فئة األكابر ليوم 2019/11/23 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
أوالد الحاد علي محمد   - إتحاد بريان 1911398  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

ب السلبي       بطاقة صفراء بسبب اللع    1911465 نعجة إبراهيم             - إتحاد بريان   
1911022   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        مخلوفي عمار            - جيل بن نانة   

1911026   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بن طيرش عبد الرحمان - جيل بن نانة   

 القضية رقم 287 مقابلة ) جوهرة قصر الحيران / جيل بودواية بريان فئة األكابر ليوم 2019/11/23 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1911381  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       حليس خالد               - جوهرة قصر الحيران   

ة صفراء بسبب اللعب الخطير      بطاق   1910512 بيران عصام الدين       - جوهرة قصر الحيران   
19  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       قويدري ياسر            - جيل بودواية بريان 41281  

 



 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1911717  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين شبة حسين               - جيل بودواية بريان   

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  27/11/2019يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تاريخ   

                                                (.          كرة القدم هواة               
 

 القضية رقم 288 مقابلة ) رائد المنيعة / رائد متليلي فئة األكابر ليوم 2019/11/23 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

بلعراقب محمد علي     - رائد المنيعة 1910297   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير      
1911480  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        العابد بوحفص           - رائد متليلي   

1911413  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       تركي نجيب              - رائد متليلي   
 

 القضية رقم 289 مقابلة ) إتحاد العسافية / وفاق بريدة فئة األكابر ليوم 2019/11/23 (:

      أحداث أشير عليها:

  هذا األخير الذي تعذر عليه معرفة ألي فريق ينتمي الفاعل. المساعد األول  شخص مجهول برمي حجر أصيب به الحكمقيام  -

 27/11/2019ء من تاريخ (في أجل شهر إبتدا إتحاد العسافيةنادي )  هادفعي ةذغرامة نافدج  5.000 أالفخمسة  -

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

 بطولة القسم الجهوي لفئة أقل من 19 سنة

  الفوج ) ج (
 

 القضية رقم 290 مقابلة ) نادي سيدي خويلد / شباب عين القديمة فئة األواسط  ليوم 2019/11/15 (:

 اإلنذارات:
 

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

مرابطي عبد هللا         - نادي سيدي خويلد    1960604      بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي  
محجوبي منذر           - نادي سيدي خويلد  1960748 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

 القضية رقم 291 مقابلة ) نادي بوغفالة / مستقبل الرويسات فئة األواسط  ليوم 2019/11/22 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1940639  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    ح        مسعي محمد صال - نادي بوغفالة   

  من 85) طبقا لنص  المادة  72/11/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  005.1الحكم يعاقب بغرامة قدرها                 
.(الفئات الصغرى القانون المنظم لبطولة كرة القدم                  

بن الزائر محمد جلول   - مستقبل الرويسات 1941302 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

 الفوج ) د (
 القضية رقم 292 مقابلة ) شباب بني ثور / أولمبي بوعامر فئة األواسط  ليوم 2019/11/22 (:

 اإلنذارات:
 

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

معمري زهير بدر الدين - شباب بني ثور   8351940      بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي  

1940934  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    بن زيد لمين                 - أولمبي بوعامر   

  من 85) طبقا لنص  المادة  27/11/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  005.1الحكم يعاقب بغرامة قدرها                 

.(الفئات الصغرى القانون المنظم لبطولة كرة القدم                  

صياد رياض             - أولمبي بوعامر 1941044 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

 



 غرامة على نادي:
 

  27/11/2019يخ ( في أجل شهر إبتداء من تار شباب بني ثورغرامة مالية نافدة يدفعها نادي )  دج 5.000 خمسة أالف -

 المدون على ورقة المقابلة بناء على قرار اللجنة.  االحترازبسبب عدم تاكيد   

 

 القضية رقم 293 مقابلة ) نجم بوغفالة / أمل ورقلة فئة األواسط  ليوم 2019/11/22 (:

 اإلنذارات:
 

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

بشنب جلول              - نجم بوغفالة    1940771      بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

فراجي محمد علي       - نجم بوغفالة  1940763 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي  

بوليفة عبد الحق          - أمل ورقلة  1960487 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
الهلي صالح الدين       - أمل ورقلة    1941140      اقة صفراء بسبب اللعب السلبيبط  

 

 

 القضية رقم 294 مقابلة ) األمل الرياضي ورقلة / وفاق ورقلة فئة األواسط  ليوم 2019/11/23 (:

 اإلنذارات:
 

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

بن طرفة محمد العربي  - األمل الرياضي ورقلة    1960878      بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
يحي زكرياء             - وفاق ورقلة  1940422 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

 

 الفوج ) ه (
 

 القضية رقم 295 مقابلة ) نادي تقرت / نادي المقارين فئة األواسط  ليوم 2019/11/08 (:

 اإلنذارات:
 

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

بوشارب محمد عرفات  - نادي تقرت    1940155      بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

ي المقارينناد    1940208      بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       عيشاوي عبد المتين     -   
 

 

 القضية رقم 296 مقابلة ) نادي تقرت / إتحاد النزلة تقرت فئة األواسط  ليوم 2019/11/22 (:

 اإلنذارات:
 

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

كيحل أسامة              - نادي تقرت    5719401      بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي  

بن طبة عالء الدين      - إتحاد النزلة تقرت  1940285 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
 

 القضية رقم 297 مقابلة ) إتحاد الزاوية العابدية / نادي المقارين فئة األواسط  ليوم 2019/11/22 (:

 اإلنذارات:
 

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

بن يحي حسام الدين     - إتحاد الزاوية العابدية    1940249      بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي  

بابنة المنتصر باهلل       - نادي المقارين  1940325 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي  
 

 الفوج ) ي (
 

 القضية رقم 298 مقابلة ) رائد المنيعة / ترجي مرماد فئة األواسط  ليوم 2019/11/22 (:

 اإلنذارات:
 

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

دين عبد الرحيم نصر ال - رائد المنيعة    1940086      بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
 



 مقابالت كأس الجمهورية لفئة أقل من 17 سنة
 القضية رقم 299 مقابلة ) شباب جامعة / إتحاد المغير فئة األشبال  ليوم 2019/11/08 (:

 اإلنذارات:
 

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

حمالوي موسى          - شباب جامعة    1960258      بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي  
غزال رابح               - إتحاد المغير  6017619 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي  

 

 تسوية وضعية عقابية
 

25/11/9201بتاريخ  1655المسجل تحت رقم  ( مستقبل لماضي )بعد اإلطالع على الطلب المودع من طرف فريق  -  

خاللالناشط ضمن تشكيلته  زاكي عيسىتسوية الوضعية العقابية لالعب  ( مستقبل لماضي )فريق ن خالله طلب و الذي م    

. 1911594لرخصة برقم ا 2019/2020الموسم الحالي     

كل من جمعت ذة بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم خالل المقابلة التيناف (01)بمقابلة قب اعم زاكي عيسى حيث أن الالعب -  

.19/10/2019بتاريخ  ) مستقبل لماضي / شباب قصر الحيران (   

  ) مولودية أوالد القعدة / مستقبل لماضي (زاكي عيسى شارك في المقابلة الموالية التي جرت بين فريق  حيث أن الالعب -

ن إستنفاذه العقوبة الموقعة عليه.دو 26/10/2019بتاريخ     

بطلب لتسوية وضعية الالعب المذكور. قدمت ( مستقبل لماضي )حيث أن فريق  -  
 

                                                قررت اللجنة
 

نطبق نص 9115941رخصة رقم فئة األكابر  ( مستقبل لماضي )الناشط بفريق  زاكي عيسىلتسوية وضعية الالعب  -  

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة.  134المادة     

إبتداء ذتين( ناف 20)  مقابلتين يساوي في المجموع ( ما 10+  01زائد العقوبة األصلية )  ذة( مقابلة إقصاء ناف01) -  

.27/11/9201من تاريخ     

  إستئناف
 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 

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

(.                                                         كرة القدم هواة                 

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

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

(.                                                         كرة القدم هواة                 

      أحداث أشير عليها:

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

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم دفقرة  49) إحداث ضرر جسدي يذكر و عليه قررت اللجنة تطبيق نص المادة   

 (. هواة  

 .21/11/2019بدون جمهور إبتداء من تاريخ  ( 01 ) واحدة ( بمقابلة جيل بودواية بريانمعاقبة نادي )  -

  .21/11/2019أجل شهر إبتداء من تاريخ تدفع في  غرامة نافدةدج  10.000ف عشرة أال -
 

 بسبب سوء التنظيم طبقا للمادة 21/11/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  غرامة نافدةدج  5.000خمسة أالف  -

 .(من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 131)   

 الباقي دون تغيير 
 



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

بناء على طلب وفاق المغير إعادة فتح القضية بخصوص الالعب شارف عبد المجيد -  

بناء على التقرير التكميلي لحكم المقابلة -  

وبعد إعادة دراسة الملف من جديد ) تقارير الحكمين المساعدين ، ومحافظ المقابلة ( -  

 قررت اللجنة
 

 

 .28/11/2019فريقه ابتداء من  مؤهل للعب مبارياترفع العقوبة المسلطة على الالعب شارف عبد المجيد ، ويعتبر  -
 

 

 المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات:

.12/11/2019بتاريخ  أمل سوف/  شباب قصر ورقلة -  

.23/11/2019مولودية أوالد القعدة بتاريخ /  نصر حاسي الدالعة -  

.23/11/2019ترجي تقديدين بتاريخ /  نادي المقارين -  

.23/11/2019نجم باب الوادي بتاريخ /  رائد سيدي ساعد -  

.23/11/2019امل ورقلة بتاريخ /  ضيوفاق عين ما -  

.23/11/2019أمل سيدي مهدي بتاريخ /  إتحاد حاسي الدالعة -  

.23/11/2019بتاريخ  مستقبل لماضي / ترجي مرماد -  

 

تعالى عز و جلأن يتذكروا قبل بداية كل لقاء قوله  كل الرياضيين العبين كانوا أم مسيرينأمنيتي من   

((.قبائل لتعارفوا إن أكرمك عند هللا أتقاكم  ولقد جعلناكم شعوبا و))    
  

ما يعكر كل تجنبعلى الروح الرياضية و لنعمل متكافلين التي تولد فينا فلنتحلى بروح األخوة إخواني   

لبعضنا بل ليس من الالئق أن نجعل ااءدفنحن أبناء وطنن واحد ولسنا أع المحيط الرياضي صفو  

أن نعي تماما ما قد ينجر عن تصرفاتنا و ردود أفعالنا عليناف اء بينناالعد هي سبب كرة القدم محبوبتنا  

.يصادف مشوارنا بعد الوقوع في الخطأما أخر ألنه  الندم ه ما من منفعة نجنيها بعدألن   
 
 

 

 المسير اإلداري لقسم اإلنضباط                           
                          دريس الهواري                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


