
 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم

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

 
 
 

  2018/2019الموسم الرٌاضً 

23:المحضر رقم  

     28/02/2019:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
   

 

دراسة القضايا           

( أ )مقابالت القسم الجهوي األول لفئة األكابر الفوج   

 

  (:16/02/2019فئة األكابر ليوم إتحاد الخنق /  إتحاد ورقلة ) مقابلة 647القضية رقم 

.(ورقة المقابلة و تقرٌر الحكم  )بعد اإلطالع على -   

.(إتحاد الخنق  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

.(إتحاد الخنق  )بعد إستقبال نادي -   

.بعد اإلطالع على تقرٌر محافظ اللقاء-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810540  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        شرفً عبد الرؤوف      -  إتحاد ورقلة   

1810630  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          شمة محمد               - إتحاد الخنق 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810427  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  بوخالفة موسى          -  إتحاد ورقلة   

غرامة  + 18/02/2019مقابالت نافدة إبتداء من تارٌخ ( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة - خصم دون إحداث ضرر جسدي   

  من القانون المنظم113)  طبقا لنص المادة 18/02/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 3.000                 مالٌة قدرها

.(                لبطولة كرة القدم هواة   

1810623  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  شباشً سفٌان           -  إتحاد الخنق   

غرامة  + 18/02/2019مقابالت نافدة إبتداء من تارٌخ ( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة - خصم دون إحداث ضرر جسدي   

  من القانون المنظم113)  طبقا لنص المادة 18/02/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 3.000                 مالٌة قدرها

.(                لبطولة كرة القدم هواة   

 

 

 

 

 

 

 



 

  (:22/02/2019فئة األكابر ليوم إتحاد اورقلة /  إتحاد النخلة ) مقابلة 648القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811288  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن عمر مصباح          -  إتحاد النخلة   

1811286  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بوزواٌد حسام الدٌن     - إتحاد النخلة 
 

( ب )القسم الجهوي األول لفئة األكابر الفوج   
 

  (:23/02/2019فئة األكابر ليوم إتحاد حاسي الرمل /  إتحاد عين البيضاء ) مقابلة 649القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810791  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        هاللً سعٌد               -    إتحاد عٌن البٌضاء   

 

  (:23/02/2019فئة األكابر ليوم هالل غرداية /  أمل سريع متليلي ) مقابلة 650القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811011  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        كتٌلة الشٌخ               -    هالل غرداٌة   

بن طرفة نصر الدٌن    -  هالل غرداٌة 1811023 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

28/02/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

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

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن طرفة نصر الدٌن    -  هالل غرداٌة 1811023 بطاقة حمراء بسبب شتم الحكم الرئٌسً    

28/02/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000غرامة نافدة قدرها +  مقابالت إقصاء نافدة 04               ٌعاقب بـ   

.(القانون المنظم لبطولة كرة القدم القدم هواة  من 112)                طبقا لنص المادة   

:تنبيه  

بسبب (01)فإن عقوبة المقابلة  ( هالل غرداية ) من نادي 1811023بالنسبة لالعب بن طرفة نصر الدٌن رخصة رقم -   

  مقابالت نافدة إبتداء05 = 04 + 01مقابالت بسبب شتم الحكم أي  (04)  اإلحتجاج على قرار الجكم فإنها تجمع مع عقوبة 

. 28/02/2019  من تارٌخ   

 

( أ ) لفئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  
 

  (:08/02/2019فئة األكابر ليوم مولودية سيدي سليمان /  شباب حسي مسعود ) مقابلة 651القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811675  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       زموري بلخٌر            -    شباب حسً مسعود   
1811779  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         الوازن أٌمن             - شباب حسً مسعود 

1810660  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       فرٌحً روصافً         -    مولودٌة سٌدي سلٌمان   

1810511  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بوقرٌنات شرف الدٌن  - مولودٌة سٌدي سلٌمان 
 

 

 

 



  (:16/02/2019فئة األكابر ليوم رائد حاسي القارة /  شبيبة زلفانة ) مقابلة 652القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811436  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن بادة عبد القادر        -  شبٌبة زلفانة   

1810055  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          سعٌدات عبد السالم     - رائد حاسً القارة 
 

  (:22/02/2019فئة األكابر ليوم أتليتيك حاسي مسعود /  وفاق المغير ) مقابلة 653القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811211  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بلقاسمً مكً             -  وفاق المغٌر   
1812617  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          قطاف تمام خلٌفة        - وفاق المغٌر 

1812560  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       فوالنً جمال الدٌن-  أتلٌتٌك حاسً مسعود   

1811766  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بزٌن عبد هللا            - أتلٌتٌك حاسً مسعود 
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811015  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن   قرزة عبد الحفٌظ        - وفاق المغٌر 

  لبطولة  من القانون المنظم103) طبقا لنص المادة  28/02/2019 إبتداء من تارٌخ ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

   (.                                                                      كرة القدم هواة

1811875  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن قتال عبد الحمٌد         -  أتلٌتٌك حاسً مسعود   

  لبطولة  من القانون المنظم103) طبقا لنص المادة  28/02/2019 إبتداء من تارٌخ ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

  (:22/02/2019فئة األكابر ليوم شباب حاسي مسعود /  أولمبي الوادي ) مقابلة 654القضية رقم 

جراء اإلصابات ( شباب حاسي مسعود ) ثوانً بسبب عدم إكتمال النصاب بالنسبة لنادي 6 و 74 توقفت المبارة فً الدقٌقة -  

  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم02 الفقرة 57  التً تعرض لها عدد من الالعبٌن أثناء اللقاء لهذا السبب نطبق نص المادة 

.  هواة مرحلة اإلٌاب  

(.أولمبي الوادي  ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  ( شباب حاسي مسعود ) خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -  

  (.شباب حاسي مسعود) نقاط من رصٌد نادي  (03) خصم -

.28/02/2019فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( شباب حاسي مسعود ) غرامة نافدة ٌدفعها نادي دج 10.000 عشرة أالف -  
 

  (:22/02/2019فئة األكابر ليوم شباب تبسبست /  إتحاد أنقوسة ) مقابلة 655القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810920  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       محمة سعٌد         -  إتحاد أنقوسة   
1841079  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          مهانً عبد الوهاب      - شباب تبسبست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (:23/02/2019فئة األكابر ليوم مولودية سيدي سليمان /  مولودية سكرة ) مقابلة 656القضية رقم 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
هٌدوب محمد             -  مولودٌة سكرة 1810795 بطاقة حمراء بسبب شتم الحكم الرئٌسً    

28/02/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000غرامة نافدة قدرها +  مقابالت إقصاء نافدة 04               ٌعاقب بـ   

.(القانون المنظم لبطولة كرة القدم القدم هواة  من 112)                طبقا لنص المادة   
 

جراء اإلصابات التً تعرض لها ( مولودية سكرة ) بسبب عدم إكتمال النصاب بالنسبة لنادي 55 توقفت المبارة فً الدقٌقة -  

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة مرحلة 02 الفقرة 57  عدد من الالعبٌن أثناء المبارة لهذا السبب نطبق نص المادة   

.  اإلٌاب  

  (.مولودية سيدي سليمان ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  (مولودية سكرة  ) خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -
 

  (.مولودية سكرة)نقاط من رصٌد نادي  (03) خصم -

.28/02/2019فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( مولودية سكرة ) غرامة نافدة ٌدفعها نادي دج 10.000 عشرة أالف -  
 

  (:22/02/2019فئة األكابر ليوم شبيبة زلفانة /  ترجي تقديدين ) مقابلة 657القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812585  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن قطاٌة فتحً           -  شبٌبة زلفانة   

1812501  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       قاسمً عمار الفاروق    -  شبٌبة زلفانة   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810120  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن   قادري حسام            - ترجً تقدٌدٌن 

  لبطولة  من القانون المنظم103) طبقا لنص المادة  28/02/2019 إبتداء من تارٌخ ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

   (.                                                                      كرة القدم هواة

1840733  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن   طوٌطً عبد الرزاق    - شبٌبة زلفانة 

  لبطولة  من القانون المنظم103) طبقا لنص المادة  28/02/2019 إبتداء من تارٌخ ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

   (.                                                                      كرة القدم هواة

 

  (:22/02/2019فئة األكابر ليوم شباب سيدي عمران /  رائد حاسي القارة ) مقابلة 658القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1840801  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        حمالوي محمد الصالح   -  شباب سٌدي عمران   

 

( ب ) لفئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  

 

  (:22/02/2019فئة األكابر ليوم مولودية سعيد عتبة /  مولودية المقارين ) مقابلة 659القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812631  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن داللً رمزي          -  مولودٌة المقارٌن   

1841291  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          نقاٌس نصر الدٌن       - مولودٌة سعٌد عتبة 

 

 



  (:22/02/2019فئة األكابر ليوم نجم بوغفالة /  مولودية حاسي مسعود ) مقابلة 660القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811041        خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال ناٌتً محمد رٌاض       -  مولودٌة حاسً مسعود   

1811042  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       مٌمونً عبد المنعم       -  مولودٌة حاسً مسعود   
1811575  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       مٌلودي محمد العٌد       -  نجم بوغفالة   

 

  (:23/02/2019فئة األكابر ليوم شباب جامعة /  مولودية بامنديل ) مقابلة 661القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810549  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       مش صدٌق               -    مولودٌة بامندٌل   
1810600  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         حمانً عبد الرحمان    - مولودٌة بامندٌل 

1811001  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بن صغٌر عبد الرزاق   -  شباب جامعة   
1811707  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         عنقر جعفر              - شباب جامعة 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
رقٌعً علً               -  شباب جامعة 1810649 بطاقة حمراء بسبب شتم الحكم الرئٌسً    

28/02/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000غرامة نافدة قدرها +  مقابالت إقصاء نافدة 04               ٌعاقب بـ   

.(القانون المنظم لبطولة كرة القدم القدم هواة  من 112)                طبقا لنص المادة   
 

( ج ) لفئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  

 

  (:22/02/2019فئة األكابر ليوم وداد مدينة زلفانة /  وداد األغواط ) مقابلة 662القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811731  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        باهً ٌونس               -  وداد مدٌنة زلفانة   

1810257  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بن قطاٌة محمد          - وداد مدٌنة زلفانة 
 

  (:15/02/2019فئة األكابر ليوم وداد األغواط /  مستقبل لماضي ) مقابلة 663القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810514  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        الشٌخ بوبكر فاتح        -  مستقبل لماضً   

 

  (:22/02/2019فئة األكابر ليوم مستقبل لماضي /  مولودية أوالد القعدة ) مقابلة 664القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810421  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بوخرٌص إبراهٌم        -  مولودٌة أوالد القعدة   

نونٌمة الحسنً          -  مستقبل لماضً 1810604 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

28/02/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

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

1810495  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        زاكً عٌسى              -  مستقبل لماضً   

1810520  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        برشً زكرٌاء محمد     -  مستقبل لماضً   
 



  (:22/02/2019فئة األكابر ليوم إتحاد حاسي الدالعة /  مولودية البيضاء ) مقابلة 665القضية رقم 

.(ورقة لمقابلة و تقرٌر الحكم  )بعد اإلطالع على -   

.بعد اإلطالع على تقرٌر محافظ اللقاء-   

.(نادي حاسً الدالعة  )بعد اإلطالع على تقرٌر-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810391  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        كلبوزة بلقاسم             -  مولودٌة البٌضاء   
1810332  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        نوي سلٌمان              -  مولودٌة البٌضاء   

1810319  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن دوٌفع جدٌد           -  مولودٌة البٌضاء   

1810382  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        حاجً ولٌد               -  مولودٌة البٌضاء   
1810707  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        سبقاق سٌد أحمد         -  مولودٌة البٌضاء   

1810326  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بوبكر عمار              -  مولودٌة البٌضاء   
1810038  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        لوعٌل حسٌن             -  إتحاد حاسً الدالعة   

1810460  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        طعبة جمال الدٌن        -  إتحاد حاسً الدالعة   

:غرامات  
 

  وذلك28/02/2019 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( مولودية البيضاء )غرامة ٌدفعها نادي  دج 3.000 أالفثالثة - 

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

:أحداث أشي عليها  

ومنعهم من دخول الملعب  ( إتحاد حاسي الدالعة) بتهدٌد العبً فرٌق  (مولودية البيضاء  )قٌام جمهور الفرٌق المحلً نادي - 

. من القانون النظم لبطولة كرة القدم هواة131و ذلك قبل بداٌة اللقاء ما دفع لتدخل أعوان األمن ولذلك نطبق نص المادة   

  بسبب28/02/2019فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (مولودية البيضاء  )غرامة نافدة ٌدفعها نادي  دج 5.000خمسة أالف - 

.   سوء التنظٌم  

 

  (:22/02/2019فئة األكابر ليوم إتحاد بريان /  نصر حاسي الدالعة ) مقابلة 666القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810372  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       شاللً أحمد              -    نصر حاسً الدالعة   
1811321  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        أوالد الحاج علً محمد  -  إتحاد برٌان   

 

( 1د ) لفئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  

 

  (:22/02/2019فئة األكابر ليوم شباب البرج القديم /  نادي الميزان جانت ) مقابلة 667القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812127  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بلخٌري نصر الدٌن-  نادي المٌزان جانت   

 

  (:19/02/2019فئة األكابر ليوم إتحاد شباب إليزي /  شباب بلدية إليزي ) مقابلة 668القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812058  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن الزاٌر عبد الرؤوف     -  شباب بلدٌة إلٌزي   
1812056  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        هارون منصور          -  شباب بلدٌة إلٌزي   

1811662  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        صالح بدر الدٌن         -  إتحاد شباب إلٌزي   
1812628  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        لحرش محمد رفٌق      -  إتحاد شباب إلٌزي   



:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812526  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن   لحٌلح فاتح               -  شباب بلدٌة إلٌزي 

  لبطولة  من القانون المنظم103) طبقا لنص المادة  28/02/2019 إبتداء من تارٌخ ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

   (.                                                                      كرة القدم هواة

1811590  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن   بوخاري رابح           - إتحاد شباب إلٌزي 

  لبطولة  من القانون المنظم103) طبقا لنص المادة  28/02/2019 إبتداء من تارٌخ ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

 كرة القدم داخل القاعة
 

(ب  )الفوج   
 

  (:23/02/2019فئة األكابر ليوم مولودية عين البيضاء / ر المنيعة . و) مقابلة 669القضية رقم 

:عقوبات بالطرود  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811986  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم ر لمنٌعة.و  قرٌزة عبد الحلٌم        -      

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم داخل القاعة 106)  نافدة طبقا لنص المادة (02)                ٌعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن   
 

 كرة اقدم النسوية
 

  (:23/02/2019فئة األكابر ليوم مولودية عين البيضاء /  أتليتيك بسكرة ) مقابلة 670القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812290  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        كرٌم ٌمٌنة                -  أتلٌتٌك بسكرة   

1812322  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        رزٌق أسماء              -  مولودٌة عٌن البٌضاء   
 

 

  سنة (19) فئة األواسط األقل من بطولة القسم الجهوي
 

(أ  )الفوج   
 

  (:23/02/2019فئة األواسط ليوم إتحاد أفلو / مستقبل الرويسات  ) مقابلة 671القضية رقم 

:اإلنذارات  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1841437  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       طرمون محمد           -    مستقبل الروٌسات   

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

بن زٌد نصر الدٌن       -  مستقبل الروٌسات  1841005  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن  

.      ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 87)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة  

1860684  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن مخلوفً صالح           -  إتحاد أفلو   

.      ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 87)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة  
 

 



(ه  )الفوج   
 

  (:23/02/2019فئة األواسط ليوم شباب تبسبست / ترجي تقديدين  ) مقابلة 672القضية رقم 

:اإلنذارات  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1841515  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بن صغٌر عبد النور     -  ترجً تقدٌدٌن   

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1860746  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن بن ناجً منصور        -  ترجً تقدٌدٌن   

.      ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 87)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة  

1841677  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن بادو عرفات              -  شباب تبسبست   

.      ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 87)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة  
 

 إستئناف

22إعادة ترقيم عدد من القضايا بالمحضر رقم   
  (:16/02/2019 فئة األكابر ليوم  هضبة متليلي/ مولودية عين البيضاء )مقابلة  641القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812395  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن طوزي صهٌب      -  مولودٌة عٌن البٌضاء   

1812330  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          رٌغً خالد               - هضبة متلٌلً 
1812356  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        طاهر عبد الرؤوف-  هضبة متلٌلً   

1812503  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          كدٌد ولٌد                - هضبة متلٌلً 
1841637  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          زحً محمد عبد لهادي - هضبة متلٌلً 

 

  (:16/02/2019 فئة األكابر ليوم  سريع الرويسات/ إتحاد قصر متليلي )مقابلة  642القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1841636  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        موالي إبراهٌم حمزة   -  إتحاد قصر متلٌلً   
  عاشور مبارك     - إتحاد قصر متلٌلً 1812327 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   

10/01/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

  (.                                   من القانون المنظم لبطولة كرة القدم داخل القاعة99) طبقا لنص المادة 

1812515  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بن حود الحاج            -  سرٌع الروٌسات   
 

 بطولة كرة القدم النسوية
 

  (:26/01/2019 فئة األكابر ليوم  أتليتيك بسكرة/ فتيات تحدي تماسين )مقابلة  643القضية رقم 

:حٌث بعد اإلطالع على المرفقات التالٌة  

.(مزورة  )ورقة المقابلة -   

.تقرٌر حكم اللقاء-   

  (.فتيات تحدي تماسين )حٌث تم إستدعاء نادي - 

  (.أتليتيك بسكرة )حٌث تم إستدعاء نادي - 

.رفض المثول أمام لجنة الإلنضباط بعد إستدعاءه من طرف هذه األخٌرة (فتيات تحدي تماسين  )حٌث أن النادي الرٌاضً -   

.18/02/2019قد مثل أمام لجنة الإلنضباط بتارٌخ  (أتليتيك بسكرة)حٌث أن النادي الرٌاضً -   



  بعدما عٌن الحكم عن طرٌق القرعة نظرا لغٌاب ثالثً التحكٌم المعٌن26/01/2019حٌث أن اللقاء قد جرى بالتارٌخ المحدد - 

  (أتليتيك بسكرة )  من طرف الرابطة الجهوٌة لكرة القدم ورقلة فقد تم تعٌٌن السٌد بوضٌاف رٌاض األمٌن العام لفرٌق 

.   و لم ٌكن هنالك أي إعتراض  

  من الشوط 12فً القٌقة  ( أتليتيك بسكرة) قابل بالرفض الهدف الذي أحرزه فرٌق  (فتيات تحدي تماسين  )حٌث أن فرٌق - 

. األول بحجة التسلل  

إنسحب من ساحة الملعب رافضا مواصلة اللعب بأمر من الكاتب العام للنادي حداد (فتيات تحدي تماسين  )حٌث أن فرٌق -   

. أمٌنة بالرغم من إلحاح الحكم علٌها بالمواصلة إلى غاٌة فوات الوقت القانونً  

توقفت المباراة من) حداد أمٌنة بالتدوٌن على ورقة المقابلة عبارة  (فتيات تحدي تماسين  )حٌث قامت الكاتب العام لفرٌق -   

. ( طرف الحكم الذي كان من طرف فرٌق أتلٌتٌك بسكرة بصفته سكرٌتٌر النادي  بوضٌاف رضا   
 

( من قانون اإلتحاد الجزائري لكرة القدم المنظم لبطولة كرة القدم النسوية 53قررت اللجنة تطبيق نص المادة   )  
 

  (. أتليتيك بسكرة ) لصالح فرٌق 03/00بنتٌجة  (فتيات تحدي تماسين  )خسارة المقابلة بالنسبة فرٌق - 

  .(فتيات تحدي تماسين  )نقاط من رصٌد كل من نادي  (03)خصم - 

اإلقصاء مدى الحٌاة بالمنع من ممارسة أي نشاط أو وظٌفة لها عالقة بكرة القدم بالنسبة لكاتب فرٌق نادي-   

.حداد أمٌنة بسبب تزوٌر ورقة المقابلة (فتيات تحدي تماسين  )   

.18/01/2019 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (فتيات تحدي تماسين  )غرامة ٌدفعها كال من نادي  دج 5.000 خمسة ألف-   
 

  سنة (19) فئة األواسط األقل من بطولة القسم الجهوي
 

( و )الفوج   

  (:09/02/2019شباب جامعة فئة األواسط  ليوم / شباب سيدي عمران  ) مقابلة 644القضية رقم 

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1840809  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن عباسً بهاء الدٌن        -  شباب سٌدي عمران   

.    (لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى   من القانون المنظم87)                 ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة  
 

  (:15/02/2019فئة األواسط ليوم شباب سيدي عمران / مولودية المقارين  ) مقابلة 645القضية رقم 

:اإلنذارات  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1860932  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        ٌعقوب إسالم         -  مولودٌة المقارٌن   

1840803  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار تومً صهٌب           -  شباب سٌدي عمران   

   من85)  طبقا لنص  المادة 18/02/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 
 

  سنة (15) األقل من صاغر فئة األكأس الجمهورية
 

  (:16/02/2019 ليوم صاغرفئة األجمعية الشلف / أكاديمية األغواط  ) مقابلة 646القضية رقم 

:اإلنذارات  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1880253  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        ٌلحرش أسامة         -  أكادٌمٌة األغواط   
1880418  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بختوشً بلقاسم          -  جمعٌة الشلف   

 

الباقي دون تغيير   



 
 

 

:المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات  
 

.05/01/2019مستقبل الدبداب /  وفاق جانت -  

.08/02/2019إتحاد العسافٌة /  وداد األغواط -  

.12/02/2019مولودٌة سعٌد عتبة /  شباب القواطٌن -  

.15/02/2019شباب بلدٌة إلٌزي /  نادي المٌزان جانت -  

.16/02/2019شباب حً المنظر الجمٌل /  أتلٌتٌك حاسً مسعود -  

.16/02/2019وفاق المغٌر /  شباب جامعة -  

.16/02/2019شباب البرج القدٌم /  إتحاد شباب إلٌزي -  

.22/02/2019وفاق مقر /  أمل سٌدي مهدي -  

.22/02/2019نادي المقارٌن /  أمل ورقلة -  

.22/02/2019وفاق ورقلة /  نجوم إلٌزي -  

.22/02/2019وفاق عٌن ماضً /  إتحاد الخنق -  

.22/02/2019إتحاد الحمادٌن /  إتحاد النزلة الوادي -  

.22/02/2019شباب الحدب /  نادي بوغفالة -  

 

.22/02/2019مستقبل بلدة عمر /  شباب حً المنظر الجمٌل -  

.22/02/2019شباب القواطٌن /  نادي سٌدي خوٌلد -  

.22/02/2019نادي األغواط /  رائد سٌدي ساعد -  

.22/02/2019إتحاد شباب إلٌزي /  شباب تٌن خاتمة جانت -  

.22/02/2019وفاق جانت /  تٌن تزرٌفت جانت -  

.22/02/2019شباب قصر الحٌران /  مستقبل الحمادٌن -  

.22/02/2019وفاق هقار تمنراست /  شباب قصر ورقلة -  

.23/02/2019إتحاد العسافٌة /  رائد المنٌعة -  

.23/02/2019إتحاد النزلة تقرت /  نجم باب الوادي -  

.23/02/2019شباب سٌدي بوعزٌز /  إتحاد الزاوٌة العابدٌة -  

.23/02/2019إتحاد عجاجة /  أمل سوف -  

.23/02/2019مستقبل الدبداب /  شباب بلدٌة إلٌزي -  

 

 

 

 

المسير اإلداري لقسم اإلنضباط                                               
                                         ي دريس الهوار

 

 

 

 

 

 


