
 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم          

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

 
 

  2018/2019الموسم الرٌاضً 

26:المحضر رقم  

     21/03/2019:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
   

 

دراسة القضايا           

( ب )مقابالت القسم الجهوي األول لفئة األكابر الفوج   

  (:15/02/2019فئة األكابر ليوم شمس األصيل تمنراست /  وفاق هقار تمنراست ) مقابلة 715القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811302  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         شقوٌنً مصطفى       - وفاق هقار تمنراست 

1810881  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بوكلٌلة محمد هٌثم      - شمس األصٌل تمنراست 

 

  (:15/02/2019فئة األكابر ليوم شباب قصر ورقلة /  هالل غرداية ) مقابلة 716القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812705  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بوغابة شمس الدٌن     - شباب قصر ورقلة 
1811355  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بوغابة أنٌس             - شباب قصر ورقلة 

 

  (:23/02/2019فئة األكابر ليوم أولمبي بوعامر / شمس األصيل تمنراست ) مقابلة 717القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  سعٌدي عبد المنعم- شمس األصٌل تمنراست 1810871  السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب 

  بن قرٌنة محمد المختار- أولمبً بوعامر 1810242  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

 بن نانة السعٌد-  أولمبً بوعامر 1810125  السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

( أ ) لفئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  

  (:15/03/2019فئة األكابر ليوم نادي بوغفالة /  مولودية سيدي سليمان ) مقابلة 718القضية رقم 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810664   الرئٌسً   بطاقة حـمراء بسبب شتم الحكم      فراجً بالل         -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 

          تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 10.000غرامة قدرها +  مقابالت نافدة (04)ٌعـاقب باإلقصاء ألربعة  

                          (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة112) طبقا لنص المادة  21/03/2019
 



( ب ) لفئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  

  (:15/03/2019فئة األكابر ليوم وفاق المغير /  نجم بوغفالة ) مقابلة 719القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811945  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         خدٌمو عادل            - نجم بوغفالة 

1810637  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          كٌوص عبد الحق       - نجم بوغفالة 

1812617  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         قطاف  تمام خلٌفة      - وفاق المغٌر 
 

  (:15/03/2019فئة األكابر ليوم شباب جامعة /  مستقبل بلدة عمر ) مقابلة 720القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810848  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بوهرٌرة فوزي         - مستقبل بلدة عمر 

1841056  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بوحفص عبد الحق     - شباب جامعة 
 

  (:15/03/2019فئة األكابر ليوم نادي سيدي خويلد /  مولودية سعيد عتبة ) مقابلة 721القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811848  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          شاشة صالح الدٌن     - نادي سٌدي خوٌلد 
1811832  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          زوا معراج             - نادي سٌدي خوٌلد 

 

  (:16/03/2019فئة األكابر ليوم مولودية المقارين /  أتليتيك حاسي مسعود ) مقابلة 722القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811402  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          حجاج طلحة            - مولودٌة المقارٌن 

 

  (:19/03/2019فئة األكابر ليوم مولودية حاسي مسعود /  أمل سوف ) مقابلة 723القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن عمر رشٌد            -  أمل سوف 1811143 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

21/03/2019تدفع 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 

مهرٌة حسام الدٌن       -  أمل سوف 1811549 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

21/03/2019تدفع 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 

1811155  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         عازب أحمد نجٌب      - أمل سوف 

1811041  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          ناٌتً محمد رٌاض     - مولودٌة حاسً مسعود 
1810947  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         باحو أدم                - مولودٌة حاسً مسعود 

:أحداث أشير عليها  

بمحاولة اإلعتداء على الحكم الرئٌسً بعد نهاٌة ( أمل سوف ) من فرٌق 1811143قٌام الالعب بن عمر رشٌد رخصة رقم      -   

  دج تدفع فً أجل5.000غرامة مالٌة نافدة قدرها + مقابالت نافدة  (08)      المبارة و بالتالً ٌعاقب هذا الالعب باإلقصاء لـ 

. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 120 طبقا لنص المادة 21/03/2019      شهر إبتداء من تارٌخ   

  



بمحاولة اإلعتداء على الحكم الرئٌسً بعد ( أمل سوف ) من فرٌق 1811549قٌام الالعب مهرٌة حسام الدٌن رخصة رقم -   

  دج تدفع ف5.000ًغرامة مالٌة نافدة قدرها + مقابالت نافدة  (08) نهاٌة المبارة و بالتالً ٌعاقب هذا الالعب باإلقصاء لـ 

. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 120 طبقا لنص المادة 21/03/2019 أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

:تنبيه  

 و الالعب مهرٌة حسام الدٌن رخصة رقم 1811143بن عمر رشٌد رخصة رقم  ( أمل سوف )بالنسبة لالعبٌن من فرٌق - 

  فإن عقوبة اإلحتجاج تجمع مع عقوبة محاولة اإلعتداء على الحكم الرئٌسً وكذلك الحال بالنسبة للغرامات المالٌة1811549

مقابالت إقصاء نافد فً حق كل العب إبتداء من تارٌخ  (09= )مقابالت إقصاء نافد  (08+ )إقصاء نافد  (01)مقابلة واحدة - 

 دج غرامة نافدة تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ 7.000=  دج 5.000+  دج 2.000  أما الغرامة 21/03/2019

21/03/2019 .  
  

:مسير مطرود  

تم طرده بسبب اإلحتجاج المتكرر على الحكم ( أمل سوف ) مساعد مدرب نادي 180098بوعلً معٌاطة رخصة رقم -   

  دج تدفع  2.000غرامة نافدة قدرها  + 21/03/2019نافدة إبتداء من تارٌخ  (01)  و علٌه ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة 

   (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101)  طبقا لنص المادة 21/03/2019 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ 

 

( ج ) لفئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  

  (:15/03/2019فئة األكابر ليوم رائد سيدي ساعد /  وداد مدينة زلفانة ) مقابلة 724القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810267  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بن غشً رمزي        - وداد مدٌنة زلفانة 

بن غشً توفٌق          -  وداد مدٌنة زلفانة 1810255 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

21/03/2019تدفع 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 

بن غشً بوعمامة       -  وداد مدٌنة زلفانة 1810279 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

21/03/2019تدفع 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 

1810208  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         طالبً عالء الدٌن      - رائد سٌدي ساعد 
 

  (:15/03/2019فئة األكابر ليوم نصر حاسي الدالعة /  مستقبل لماضي ) مقابلة 725القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810718  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         طرودي عبد هللا        - مستقبل لماضً 
1810377  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بن سبع بشٌر           - نصر حاسً الدالعة 

 

  (:15/03/2019فئة األكابر ليوم مولودية البيضاء /  نادي األغواط ) مقابلة 726القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811570  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          سلٌمانً خٌر الدٌن     - نادي األغواط 
1810321  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بن دوٌفع أمٌن          - مولودٌة البٌضاء 

 

 

 

 



( 1د ) لفئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  

  (:08/03/2019فئة األكابر ليوم وفاق جانت /  شباب البرج القديم ) مقابلة 727القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810215  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          عمرانً محمد الطٌب  - شباب البرج القدٌم 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812117  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن حمدانً موسى           -  شباب البرج القدٌم   

  لبطولة  من القانون المنظم103) طبقا لنص المادة  18/02/2019 إبتداء من تارٌخ ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

  (:19/03/2019فئة األكابر ليوم مولودية اوالد القعدة /  إتحاد حاسي الدالعة ) مقابلة 728القضية رقم 

:اإلنذارات  

1810056  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بن سعدة محمد          - إتحاد حاسً الدالعة 

1810417  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          لعوٌطً ناصر          - مولودٌة أوالد القعدة 
 

فئة األكابرل كرة القدم داخل القاعة  
 

(أ  )الفوج   
 

  (:16/03/2019فئة األكابر ليوم شبيبة جامعة /  وفاء حاسي مسعود ) مقابلة 729القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812442  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         صٌد خالد               - وفاء حاسً مسعود 

 

(ب  )الفوج   
 

  (:26/01/2019 فئة األكابر ليوم  هضبة متليلي/ شباب أوالد زيد )مقابلة  730القضية رقم 

:بعد اإلطالع على المرفقات التالٌة-   

.ورقة المقابلة و تقرٌر حكم اللقاء-   

  (.هضبة متليلي )بعد اإلستماع لممثل نادي - 

.رفض المثول أمام لجنة االنضباط بعد استدعائه من طرف هذه األخٌرة (شباب أوالد زيد  )حٌث أن النادي الرٌاضً -   

.14/02/2019قد مثل أمام لجنة االنضباط بعد استدعائه بتارٌخ  ( هضبة متليلي )حٌث أن النادي الرٌاضً -   

بتعداد ( شباب أوالد زيد )حٌث أن المقابلة لم تجر حسب تصرٌح الحكم الرئٌسً و ذلك بسبب وصول الفرٌق المحلى -   

.   ناقص  

.قد هددوه وقاموا بانتزاع ورقة المقابلة منه ( شباب أوالد زيد )حٌث أن حكم المقابلة صرح بأن مسٌري الفرٌق المحلً   -   

هم من قاموا بمأل ورقة المقابلة و تدوٌن النتٌجة ( شباب أوالد زيد )حٌث أن حكم المقابلة صرح بأن مسٌري الفرٌق المحلً -   

.  علٌها  

حٌث أن الحكم صرح بأنه نتٌجة الضغط و التهدٌد اللذان مورسا علٌه اضطر ألن ٌدون اسمه على ورقة المقابلة دون التوقٌع-   

.  علٌها  

لإلدالء بتصرٌحاته حول حٌثٌات اللقاء ٌعد ذلك تأكٌدا لتصرٌحات الحكم  ( شباب أوالد زيد )حٌث أن عدم مثول نادي -   

.   الرئٌسً  



باتت واضحة و على هذا األساس ٌتحمل   ( شباب أوالد زيد )حٌث ان القرائن القانونٌة التً تثبت مسؤولٌة النادي المحلً  -   

      النادي تبعات ما قام به مسٌرٌه و علٌه
 

( من قانون اإلتحاد الجزائري لكرة القدم المنظم لبطولة كرة القدم داخل القاعة 54قررت اللجنة تطبيق نص المادة   )  
 

.بخسارة المقابلة (هضبة متليلي)و نادي  ( شباب أوالد زيد )معاقبة نادي -   

  باإلضافة إلى تنزٌل هذا النادي للمرتبة2018/2019بحرمانه من مواصلة الموسم الحالً  ( شباب أوالد زيد )إقصاء نادي - 

.  الدنٌا  

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

  (.شباب أوالد زيد  ) 

.   18/02/2019فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( شباب أوالد زيد )غرامة ٌدفعها نادي  دج 30.000 ثالثون ألف-   
 

 تسوية وضعية عقابية
 

  و الذي 710 تحت رقم ( ترجً مرماد ) من طرف فرٌق 18/03/2019بعد اإلطالع على الطلب المودع بتارٌخ - 

.180216  من خالله طلب هذا الفرٌق تسوٌة الوضعٌة العقابٌة للمسٌر السٌد طواهري إبراهٌم رخصة رقم   

حٌث أن المسٌر طواهري إبراهٌم قد تحصل على إنذار بسبب االحتجاج على قرار الحكم خالل المقابلة التً جمعت كل من-   

.02/03/2019نادي وداد األغواط بتارٌخ /   نادي ترجً مرماد   

ترجً مرماد/ حٌث أن هذا المسٌر قد أدرج اسمه على ورقة المقابلة خالل اللقاء الذي جمع كل من مولودٌة أوالد القعدة . -   

.األلٌة (01) دون استنفاده عقوبة المقابلة الواحدة 08/03/2019   بتارٌخ   

.تقدم بطلب لتسوٌة وضعٌة المسٌر السالف الذكور ( ترجً مرماد )حٌث أن فرٌق -   
                                                

             بعد الدراسة قررت اللجنة
 

 

من 134 نطبق نص المادة 180216رخصة رقم  ( ترجً مرماد )لتسوٌة وضعٌة المسٌر طواهري إبراهٌم من فرٌق -   

.   القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  

إقصاء نافد ابتداء  ( 02) ما ٌساوي فً المجموع مقابلتٌن  ( 01 + 01) مقابلة إقصاء نافد زائد العقوبة األصلٌة  (01- )  

.21/03/2019  من تارٌخ   

 

  إستئناف

   14/03/2019 جلسة يوم 25إعادة ترقيم القضايا بالمحضر رقم  
 

فئة األكابرل بطولة كرة القدم داخل القاعة  
(أ  )الفوج   

  (:02/03/2019فئة األكابر ليوم أهلي حاسي مسعود /  مدرسة تطويركرة القدم ) مقابلة 713القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812369  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          ولٌدي صالح الدٌن     - مدرسة تطوٌر كرة القدم 
1812697  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بوزٌان أسامة           - أهلً حاسً مسعود 

1812689  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          دٌدة جعفر               - أهلً حاسً مسعود 

1812714  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         بلفار حسٌن              -  أهلً حاسً مسعود 
 

 



  سنة (19) فئة األواسط األقل من بطولة القسم الجهوي
 

( أ )الفوج   

  (:09/03/2019إتحاد أفلو فئة األواسط  ليوم / نادي بلدية تقرت  ) مقابلة 714القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1840376  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بٌزٌد أحمد سلٌم        - نادي بلدٌة تقرت 

1840369  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         جودي أحمد تقً الدٌن - نادي بلدٌة تقرت 
1841174  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         شنٌنً عبد الرشٌد      - إتحاد أفلو 

1841178  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        بوفاتح إبراهٌم               -  إتحاد أفلو 
 

.الباقي دون تغيير  
 

:المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات  

.08/02/2019رائد حاسً القارة تارٌخ / شباب حاسً مسعود -   

.08/02/2019إتحاد ورقلة تارٌخ / نجوم إلٌزي -   

.09/03/2019شباب تٌن خاتمة جانت بتارٌخ / تٌن تزرٌفت جانت -   

.09/03/2019مستقبل الدبداب / نادي المٌزان جانت -   

.09/03/2019أغوم جانت / إتحاد شباب إلٌزي -   

.12/03/2019شباب بلدٌة إلٌزي / وفاق جانت -   

.12/03/2019أولمبً بوعامر / أمل سرٌع متلٌلً -   

.15/03/2019ترجً تقدٌدٌن / شباب تبسبست -   

.15/03/2019رائد المنٌعة / ترجً مرماد -   

.15/03/2019مولودٌة سكرة / إتحاد أنقوسة -   

 

.15/03/2019شباب حً المنظر الجمٌل / إتحاد عجاجة -   

.15/03/2019شباب بلدٌة إلٌزي / شباب تٌن خاتمة جانت -   

.15/03/2019إتحاد الحمادٌن / شبٌبة زلفانة -   

.15/03/2019إتحاد برٌان / إتحاد العسافٌة -   

.19/03/2019إتحاد النزلة الوادي / شباب سٌدي عمران -   

 

 

 

 

 

 

                         المسير اإلداري لقسم اإلنضباط
                                         ي دريس الهوار

 


