
  الرابطة الجهوٌة لكرة القدم ورقلة

 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم
L.R.F.O      

 

  2019/2020الموسم الرٌاضً 

 12:المحضر رقم

     11/12/2019:الجلسة المنعقدة بتارٌخ
  

 
 

  دراسة القضاٌا

  القسم الجهوي األول لفئة األكابر بطولةمقابالت

  (أ ) الفوج 
 

  (:30/11/2019فئة األكابر لٌوم إتحاد حاسً الدالعة  / مستقبل موفلون )ابلة  مق324 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
أرٌالة عمر              -  مستقبل موفلون 1911181 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

كرزازي بوبكر         -  مستقبل موفلون 1911195  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1910574  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       مسعودان مصطفى      -  إتحاد حاسً الدالعة   
منصوري الطاهر       -  إتحاد حاسً الدالعة 1910607 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

 

 القسم الجهوي األول لفئة األكابر

  (ب )الفوج 
 

  (:30/11/2019فئة األكابر لٌوم رائد حاسً القارة  / شمس األصٌل تمنراست )ابلة  مق325 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
كورٌم عبد اللطٌف     -  شمس األصل تمنراست 1911367  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بوتشٌنة فتحً           -  رائد حاسً القارة 1940003 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

 :غرامة على نادي
 

 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شمس اإلصٌل تمنراست ) غرامة مالٌة نافدة ٌدفعها نادي  دج20.000  عشرون ألف-

من القانون المنظم لبطولة  86)  بسبب عدم تاكٌد اإلحتراز المدون على ورقة المقابلة طبقا لنص المادة 11/12/2019  

  .(   كرة القدم هواة 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

لفئة األكابرثانً القسم الجهوي ال  

 ( أ )الفوج 
 

  (:05/12/2019فئة األكابر لٌوم نادي بوغفالة / بترول حاسً مسعود  )ابلة  مق326 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خرفً أحمد             -  بترول حاسً مسعود 1910669  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بن شعٌب ممدوح       -  نادي بوغفالة 1911432  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:07/12/2019فئة األكابر لٌوم شباب تبسبست  / شبٌبة زلفانة )ابلة  مق327 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
زهوانً جمال           -  شبٌبة زلفانة 1910797  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 :غرامة على نادي
 

  11/12/2019فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( شباب تبسبست ) غرامة مالٌة نافدة ٌدفعها نادي  دج20.000  عشرون ألف-

  .( كرة القدم هواة من القانون المنظم لبطولة 86)    بسبب عدم تاكٌد اإلحتراز المدون على ورقة المقابلة طبقا لنص المادة 
 

  (:07/12/2019فئة األكابر لٌوم القبة تماسٌن  / شباب سٌدي عمران )ابلة  مق328 القضٌة رقم

.(ورقة المقابلة  )بعد دراسة الوثائق المرفقة بالملف -   

  أي قبل نهاٌة الوقت الرسمً بدقٌقة واحدة من الشوط الثان93ًالـ  توقفت فً الدقٌقة ن المقابلةث صرح الحكم بأحً- 

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة وعلٌه 21  بسبب مغادرة سٌارة اإلسعاف الملعب ما ٌمثل خرقا واضحا لنص المادة   

القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة من 01 الفقرة 21 طبقا لنص المادة (شباب سٌدي عمران  ) معاقبة فرٌق   قرر اللجنة  

.(مرحلة الذهاب  )    

دون خصم أٌة نقاط من رصٌد هذا النادي بإعتبارها أول مخالفة (شباب سٌدي عمران  )خسارة المقابلة بالنسبة لفرٌق -     

.    ترتكب من قبل هذا األخٌر  

  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ(شباب سٌدي عمران  ) غرامة مالٌة نافذة ٌدفعها فرٌق  دج5.000خمسة أالف - 

  11/12/2019.  
 

  (:07/12/2019فئة األكابر لٌوم إتحاد أنقوسة  / نادي المقارٌن )ابلة  مق329 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن عقة نور الدٌن       - نادي المقارٌن 1910643 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   

11/12/2019تدفع 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 

بابو محمد حفناوي      -  إتحاد أنقوسة 1910774 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

  بن زاوي محمد كمال   - إتحاد أنقوسة 1911861 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   

11/12/2019تدفع 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 

 

 

 

 
 



 

  (:07/12/2019فئة األكابر لٌوم شباب حاسً مسعود  / شباب الحدب )ابلة  مق330 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن الزائر محمد لمٌن   -  شباب الحدب 1911806 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

 
 

لفئة األكابرثانً القسم الجهوي ال  

 ( ب )الفوج 
 

  (:07/12/2019فئة األكابر لٌوم مولودٌة سعٌد عتبة  / شباب قصر ورقلة )ابلة  مق331 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
حلٌمً صالح الدٌن     -  مولودٌة سعٌد عتبة 1910862  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
نقاٌس نصر الدٌن       -  مولودٌة سعٌد عتبة 1910814 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

 

  (:07/12/2019فئة األكابر لٌوم نجم بوغفالة  / مولودٌة بامندٌل )ابلة  مق332 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
هاللً ٌونس            -  مولودٌة بامندٌل 1911282 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

بوعٌشة ولٌد            -  مولودٌة بامندٌل 1912138 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

خدٌمو عادل            -  نجم بوغفالة 1910104 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
أوالد سالم فاروق       -  نجم بوغفالة 1910376 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

صٌد محمد فارس       -  نجم بوغفالة 1910133 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
 

  (:07/12/2019فئة األكابر لٌوم أمل سوف  / شباب عٌن قدٌمة )ابلة  مق333 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مرزوق طارق          -  شباب عٌن قدٌمة 1911802  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

حجاج هشام سلٌم       -  شباب عٌن قدٌمة 1910998 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
مجور محمد سدٌسً    -  أمل سوف 1911293  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

مٌدة فارس              -  أمل سوف 1911896  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:07/12/2019فئة األكابر لٌوم نادي سٌدي خوٌلد / شهداء قمار  )ابلة  مق334 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
براهمٌة مرتضا         -  شهداء قمار 1910276 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

لشعري موسى          -  شهداء قمار 1910244 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
خوٌلدي محمد لمٌن     -  نادي سٌدي خوٌلد 1911546  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

خالدي محمد            -  نادي سٌدي خوٌلد 1911567 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
 

  (:07/12/2019فئة األكابر لٌوم مولودٌة المقارٌن  / شباب القواطٌن )ابلة  مق335 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
سواٌح محمد             -  شباب القواطٌن 1910400  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

عبودة محمد             -  مولودٌة المقارٌن 1911772  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 



 

لفئة األكابرثانً القسم الجهوي ال  

 ( ج )الفوج 
 

  (:07/12/2019فئة األكابر لٌوم مستقبل لماضً / إتحاد العسافٌة  )ابلة  مق336 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
فراوطً محمد          -  إتحاد العسافٌة 1911448  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

شنوفً ٌحً             -  إتحاد العسافٌة 1910951  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بوسنة قوٌدر            -  مستقبل لماضً 1910882  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:07/12/2019فئة األكابر لٌوم جٌل بن نانة / جوهرة قصر الحٌران  )ابلة  مق337 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
غوٌطر عبد الحق       -  جوهرة قصر الحٌران 1910513 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
طالب عبد الحق         -  جٌل بن نانة 1911012 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

 

  (:07/12/2019فئة األكابر لٌوم وفاق برٌدة  / رائد المنٌعة )ابلة  مق338 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
دوٌدة ولٌد               -  رائدالمنٌعة 1910404 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

  مواهلٌة عبد هللا         - وفاق برٌدة 1910094 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   

11/12/2019تدفع 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 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1910081  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن برادٌد حمزة             -  وفاق برٌدة   

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  11/12/2019ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

 (أواسط  ) سنة 19 أقل من  لفئةكأس الجمهورٌة

 (الدور الرابع  )
 

  (:06/12/2019 لٌوم واسطفئة األ إتحاد النزلة تقرت/  نادي المقارٌن )ابلة  مق339 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
كنوز محمد رٌاض     -  نادي المقارٌن 1940204 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
د .بن سعدٌة إٌهاب تقً-  إتحاد النزلة تقرت 1940301  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

 

 

 

 

 

 



 

  (:07/12/2019فئة األواسط لٌوم إتحاد ورقلة /  هالل غرداٌة)  مقابلة 340القضٌة رقم 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1960670  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  بلعٌد محمد              -  هالل غرداٌة   

تدفع فً أجل  دج 7.000 غرامة مالٌة قدرها+ نافدة ( 02)ٌعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن - خصم دون إحداث ضرر جسدي   

(لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى    من القانون المنظم95)  طبقا لنص المادة 11/12/2019               شهر إبتداء من تارٌخ   

1940375  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  بن ختو عمر             -  إتحاد ورقلة   

تدفع فً أجل  دج 7.000 غرامة مالٌة قدرها+ نافدة ( 02)ٌعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن - خصم دون إحداث ضرر جسدي   

(لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى    من القانون المنظم95)  طبقا لنص المادة 11/12/2019               شهر إبتداء من تارٌخ   

 

(أواسط  ) سنة 19 لفئة أقل من  القسم الجهويبطولة  

(ه  ) الفوج   
 

  (:06/12/2019 لٌوم واسطفئة األ شباب تبسبست/ إتحاد الزاوٌة العابدٌة  )ابلة  مق341 القضٌة رقم

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة و تقرٌر حكم المباراة-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1940724   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عرعار عبد السمٌع     -  شباب تبسبست   

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1940246  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن صولً عبد الصبور     -  إتحاد الزاوٌة العابدٌة   

     من القانون المنظم لبطولة    87)  طبقا لنص المادة 11/12/2019إبتداء من تارٌخ  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

.      (               كرة القدم الفئات الصغرى   
 

  من عمر المباراة سبب اإلنسحاب 85 أي الدقٌقة  من الشوط الثان40ًالـ  توقفت فً الدقٌقة ن المقابلةث صرح الحكم بأحً- 

  و رفضه مواصلة اللقاء بحجة عدم شرعٌة الهدف الثانً المسجل من طرف فرٌق(شباب تبسبست  )  العام لفرٌق 

.39 فً الدقٌقة (إتحاد الزاوٌة العابدٌة  )   
 

      الفئلت الصغرىمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم  52طبق نص المادة ن

 قررت اللجنة
 

.(إتحاد الزاوٌة العابدٌة  )  لصالح فرٌق00 // 03بنتٌجة  (شباب تبسبست  )خسارة المقابلة بالنسبة لفرٌق -    

  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ(شباب تبسبست  ) غرامة مالٌة نافذة ٌدفعها فرٌق  دج2.500خمسمائة   ألفٌن و- 

  11/12/2019.  
 

(ي  )الفوج   
 

  (:22/11/2019 لٌوم واسطفئة األترجً مرماد /  رائد المنٌعة )ابلة  مق342 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عبد الرحٌم نصر الدٌن -  رائد المنٌعة 1940086 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

 
 

 



 (أشبال  ) سنة 17 أقل من  لفئةكأس الجمهورٌة

 (الدور الثالث  )
 

  (:06/12/2019 لٌوم شبالفئة األوفاق المغٌر / رائد المنٌعة  )ابلة  مق343 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
فروحات إبراهٌم        -  رائد المنٌعة 1960955  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

لغرٌبً مرزوق         -  وفاق المغٌر 1960847  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

تٌجانً محمد رٌاض   -  وفاق المغٌر 1960445  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:06/12/2019 لٌوم شبالفئة األنادي بوغفالة / مدرسة كرة القدم حاسً مسعود  )ابلة  مق344 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مسعود. كرة القدم ح. م 1960004  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        مصالحً محمد أمٌن   -    
قابور ٌاسر              -  نادي بوغفالة 1960515  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

 إستئناف
 

  (:30/11/2019فئة األكابر لٌوم إتحاد ورقلة  / إتحاد النخلة )مقابلة  11المحضر رقم  304القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مدخل عبد الرزاق      -  إتحاد النخلة 1910751 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

كادي محمد فاتح        -  إتحاد ورقلة 1910317 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
 

  (:30/11/2019فئة األكابر لٌوم إتحاد النزلة  / نادي بوغفالة )ابلة  مق11 المحضر رقم 310 القضٌة رقم

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

.بعد على تقرٌر محافظ اللقاء-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
طرابلسً أحمد رمزي -  نادي بوغفالة 1911433 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
صحراوي خالد         -  نادي بوغفالة 1911918 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1910352  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       صالح   . بن عبد هللا م-  إتحاد النزلة   

1910032  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       كساب ٌونس            -  إتحاد النزلة   
:أحداث أشٌر علٌها  

  بعد نهاٌة المقابلة بشتم الطاقم التحكٌمً (نادي بوغفالة)  من فرٌق 1911089قٌام الالعب ستال حسٌن رخصة رقم - 

.  باإلضافة إلى تهدٌد الحكم المساعد الثانً و اإلعتداء على محافظ اللقاء دون إحداث ضرر جسدي ٌذكر  
 

       من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة القسم الجهوي األول و الثانًفقرة ج  114طبق نص المادة ن

 قررت اللجنة
 

بسبب اإلعتداء ( 01 )باإلقصاء لمدة سنة ( نادي بوغفالة)  من فرٌق 1911089ستال حسٌن رخصة رقم الالعب  معاقبة -

 دج 10.000  +11/12/2019 من تارٌخ بتداءالجسدي على محافظ اللقاء بعد نهاٌة المقابلة دون إحداث ضرر جسدي ٌذكر إ

.11/12/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ غرامة نافدة   
 

.الباقً دون تغٌٌر  

 

 



 

  (:30/11/2019فئة األكابر لٌوم إتحاد الزقم / أمل سوف  )ابلة  مق11 المحضر رقم 316 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
همامً الحاج الحبٌب   -  أمل سوف 1911301 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بلعٌد نصر الدٌن        -  أمل سوف 1911904 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

  بن خلٌفة المشري       - أمل سوف 1911559 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   

05/12/2019تدفع 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 

ساسً عبد القادر        -  إتحاد الزقم 1911751 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
لٌفة فارس               -  إتحاد الزقم 1911305 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

 :     مسٌر تم طرده

  بسبب شتم الحكم الرئٌسً ٌعاقب باإلقصاء10258 خلوط صهٌب رخصة رقم (أمل سوف  )مساعد مدرب فرٌق - 

  +05/12/2019 أشهر بمنعه من ممارسة أٌة وظٌفة أونشاط لهما عالقة بكرة القدم إبتداء من تارٌخ (06 )  النافذ لمدة ستة

  من القانون المنظم112) طبقا لنص المادة  05/12/2019 غرامة نافذة تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج10.000 

   (.  لبطولة كرة القدم هواة
 

.الباقً دون تغٌٌر  

 
 

:المقابالت التً لم تسجل بها أٌة مخالفات  

.05/12/2019شباب قصر الحٌران بتارٌخ / ترجً مرماد -   

.05/12/2019ترجً تقدٌدٌن بتارٌخ / إتحاد النزلة الوادي -   

.07/12/2019نادي المنظر الجمٌل بتارٌخ / مولودٌة حاسً مسعود -   

 

 

 
 

                            المسٌر اإلداري لقسم اإلنضباط
                           درٌس الهواري               

 
 

 


