
 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم

 الرابطة الجهوية لكرة القدم ورقلة
 

L.R.F.O      
 
 

 الموسم الرياضي 2020/2019 

 المحضر رقم:18

  الجلسة المنعقدة بتاريخ:2020/01/29    
 
   

         دراسة القضايا      

 مقابالت القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج ) أ (
 

 القضية رقم 466 مقابلة ) إتحاد ورقلة / أمل سيدي مهدي فئة أكابر ليوم 2020/01/25 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1106119  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي                      قبي هيثم      - أمل سيدي مهدي 

 

 القضية رقم 467 مقابلة ) أولمبي الوادي / نجوم إليزي فئة أكابر ليوم 2020/01/25 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1025419  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي                حشيفة عبد الخالق - أولمبي الوادي 

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير          1025719      رقيعة محمد           - أولمبي الوادي 

1035919  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير              شريفي أحمد        - أولمبي الوادي 
1105419  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي             بوشيخة سفيان        - نجوم إليزي 

1107819  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير            رحماني محمد        - نجوم إليزي 
1104319  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير              حاوة إبراهيم        - نجوم إليزي 

1107219  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير            شباشي سفيان         - نجوم إليزي 
 

 القسم الجهوي األول فئة األكابر

 الفوج ) ب (
 

 القضية رقم 468 مقابلة ) مستقبل بلدة عمر / رائد سيدي ساعد فئة أكابر ليوم 2020/01/18 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
4063319   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي               غطاس وائل        - مستقبل بلدة عمر 

1035419  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي             طالبي عالء الدين     - رائد سيدي ساعد 
1011419  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي                ربحي لخضر       - رائد سيدي ساعد 

 

 

 

 



 القضية رقم 469 مقابلة ) إتحاد الحمادين / شباب بلدية إليزي فئة أكابر ليوم 2020/01/25 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير          1006619      زاكي إبراهيم          - إتحاد الحمادين 

ء بسبب اللعب الخطير      بطاقة صفرا   4881019        بلعيد عبد الرؤوف  - إتحاد الحمادين 

1158119  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير             مبخوش حسين       - شباب بلدية إليزي 

1149919  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير              عكري نور الدين   - شباب بلدية إليزي 
 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1151719  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين       بهلول شرف الدين   - شباب بلدية إليزي 

من القانون المنظم لبطولة  103) دة طبقا لنص الما 92/01/2020من تاريخ  ابتداءة ذيعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

(.                                                         كرة القدم هواة                 
 

 القضية رقم 470 مقابلة ) شباب جامعة / مستقبل بلدة عمر فئة أكابر ليوم 2020/01/25 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1014419  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي             دركوش عبد العظيم  - شباب جامعة 

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير          1058019      تح        ابوهريرة ف - مستقبل بلدة عمر 

1101119  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير              غطاس عبد المؤمن - مستقبل بلدة عمر 
 

 القضية رقم 471 مقابلة ) نجم باب الوادي / شمس األصيل تمنراست فئة أكابر ليوم 2020/01/25 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
ر      بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطي    1123919      سباق محمد إسماعيل - نجم باب الوادي 

1116419  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير             عليلي إبراهيم        - شمس األصيل تمنراست 
 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر

 الفوج ) أ (
 

 القضية رقم 472 مقابلة ) نادي المقارين / شباب تبسبست فئة أكابر ليوم 2020/01/11 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير          1043319     زوزو عبد الخالق      - نادي المقارين 
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير          1047619 يننادي المقار       بوخلوة عبد المؤمن   - 

1072119  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي             عيشاوي نصر الدين  - نادي المقارين 

1261119  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير            سليمان مصباح        - شباب تبسبست 
1723119  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير            صولي أحمد           - شباب تبسبست 

1260119  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير           حمروني محمد أسامة  - شباب تبسبست 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القضية رقم 473 مقابلة ) القبة تماسين / إتحاد النزلة الوادي فئة أكابر ليوم 2020/01/18 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير          1099719     ديدي خليفة             - القبة تماسين 
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير          1097519      مدي عالء الدين واح - إتحاد النزلة الوادي 

 غرامة على نادي:
 

  29/01/2020من تاريخ  ابتداء( في أجل شهر  القبة تماسينة يدفعها نادي ) ذغرامة مالية ناف دج 20.000 عشرون ألف -

 كرة القدم هواة (. من القانون المنظم لبطولة 86) المدون على ورقة المقابلة طبقا لنص المادة  االحتراز تأكيدبسبب عدم    
 

 القضية رقم 474 مقابلة ) نادي بوغفالة / القبة تماسين فئة أكابر ليوم 2020/01/23 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1065219  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي             طبشي عبد السالم     - نادي بوغفالة 
1053119  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي             كنوري عماد الدين    - القبة تماسين 

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1053419  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين      طبشي طارق          - نادي بوغفالة 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  29/01/2020من تاريخ  ابتداءة ذيعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

(.                                                         كرة القدم هواة                 

1062419  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين      قادري عمر           - القبة تماسين 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  29/01/2020من تاريخ  ابتداءة ذباإلقصاء لمقابلة واحدة ناف يعاقب  

(.                                                         كرة القدم هواة                 
 

 القضية رقم 475 مقابلة ) ترجي تقديدين / مولودية سيدي سليمان فئة أكابر ليوم 2020/01/23 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير          1096319       نجاع محمد وليد      - مولودية سيدي سليمان 

5710719  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير             العابد عادل           - مولودية سيدي سليمان 
 

 القضية رقم 476 مقابلة ) إتحاد النزلة الوادي / شباب تبسبست فئة أكابر ليوم 2020/01/25 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
الخطير      بطاقة صفراء بسبب اللعب     4174919     رزيق محمود           - إتحاد النزلة الوادي 

1172419  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي             حالسة وليد            - شباب تبسبست 
 

 القضية رقم 477 مقابلة ) نادي المقارين / شباب سيدي عمران فئة أكابر ليوم 2020/01/25 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير          1171019      طراد عمر            - نادي المقارين 

1255719  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير             بوخلوة زكرياء      - نادي المقارين 

صفراء بسبب اللعب الخطير      بطاقة    1244319       محلي عبد اإلله      - نادي المقارين 
4065119  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي             بوخالفة وائل          - شباب سيدي عمران 

1045219  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير            معامير عالء الدين    - شباب سيدي عمران 

1045319  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير              زابي أحمد           - شباب سيدي عمران 
 

 



 القضية رقم 478 مقابلة ) إتحاد قمار / بترول حاسي مسعود فئة أكابر ليوم 2020/01/25 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير          1157019     علية لقمان              - إتحاد قمار 

1066919  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي             خرفي أحمد           - بترول حاسي مسعود 

1092819  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير           ميدوني عبد القادر     - بترول حاسي مسعود 

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1155419  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين       ستو صالح            - إتحاد قمار 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  29/01/2020خ من تاري ابتداءة ذيعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

(.                                                        كرة القدم هواة                 
 

 القضية رقم 479 مقابلة ) شباب الحدب / شبيبة زلفانة فئة أكابر ليوم 2020/01/25 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1051619  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي             غبشي سفيان          - شبيبة زلفانة 

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
مراء بسبب الحصول على إنذارينبطاقة ح   1192319 الحدبشباب         بدادي عبد الرحمان  - 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  29/01/2020من تاريخ  ابتداءة ذيعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

                    (.                                      كرة القدم هواة               
 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر

 ( ب )الفوج 
 

 القضية رقم 480 مقابلة ) نادي سيدي خويلد / إتحاد الزقم فئة أكابر ليوم 2020/01/18 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بب اللعب الخطير      بطاقة صفراء بس    1170719      رواي مروان          - نادي سيدي خويلد 

1120319  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       خمقاني المبروك أشرف - نادي سيدي خويلد   

1175119  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير             باسي عبد القادر     - إتحاد الزقم 
سبب اللعب الخطير      بطاقة صفراء ب   1130619    عبيدي محمد            - إتحاد الزقم 

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1130919  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين      عزوز طارق          - إتحاد الزقم 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  22/01/2020من تاريخ  ابتداءة ذباإلقصاء لمقابلة واحدة ناف يعاقب  

(.                                                         كرة القدم هواة                 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 القضية رقم 481 مقابلة ) أتليتيك حاسي مسعود / مولودية سعيد عتبة فئة أكابر ليوم 2020/01/23 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير          1196819      ميلودي محمد العيد   - أتليتيك حاسي مسعود 

1243619     بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير          غنادرة شمس الدين  - أتليتيك حاسي مسعود 
1133119  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير             بزين عبد هللا         - أتليتيك حاسي مسعود 

0803119  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار          طيبي الطيب          - مولودية سعيد عتبة 

92/01/2020من تاريخ  ابتداءتدفع في أجل شهر دج  2.000ة + غرامة قدرها ذباإلقصاء لمقابلة واحدة نافالحكم يعاقب   

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

 مسير تم إنذاره:

الملعب و رمي الكرات ما ةأرضي إلى دخولالباألخير قام هذا  ( أتليتيك حاسي مسعود )فريق المدرب خالف محمد من  -  

نظام العام وعليه قررت اللجنة:بال مخلفعال  يعد     

  من تاريخ ابتداءفي أجل شهر  تدفعدج  5.000 بغرامة مالية نافذة بما قدره ) أتليتيك حاسي مسعود (معاقبة نادي  -

 .من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة ( 131) ب سوء التنظيم للفريق طبقا للمادة بسب 29/01/2020  

 مسير تم طرده:

 االعتداءحيث قام هذا األخير بشتم الحكم المساعد و محاولة  (مولودية سعيد عتبة  )المدرب بوشريط عبد اللطيف من فريق  -

 بالمنع من مزاولة أية وظيفة أو نشاط مرتبطين بكرة القدم أشهر (06)اء النافذ لمدة باإلقص على الحكم الرئيسي و بالتالي يعاقب       

 طبقا 29/01/2020من تاريخ  ابتداءشهر  تدفع في أجلدج  20.000 بقيمة نافذة + غرامة 29/01/2012من تاريخ  ابتداء       

 .(  ةالقدم هوا من القانون المنظم لبطولة كرة 120) ألحكام المادة        
 

 القضية رقم 482 مقابلة ) شباب عين قديمة / نادي سيدي خويلد فئة أكابر ليوم 2020/01/25 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير          2438119      كر        معمري بوب - شباب عين قديمة 

1111619  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي             معمري فارس         - شباب عين قديمة 

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1128319  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين ويلدنادي سيدي خ       رواي محمد خالد      - 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  29/01/2020من تاريخ  ابتداءة ذيعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

(.                                                         كرة القدم هواة                 

على إنذارين بطاقة حمراء بسبب الحصول   1183919      خويلدي عبد الرؤوف - نادي سيدي خويلد 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  29/01/2020من تاريخ  ابتداءة ذيعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

       (.                                                   كرة القدم هواة               
 

 القضية رقم 483 مقابلة ) شباب قصر ورقلة / شباب القواطين فئة أكابر ليوم 2020/01/25 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير          4159019          لباسط جدي عبد ا - شباب قصر ورقلة 
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير          1039819      قصاب زكرياء        - شباب القواطين 

1040519  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير            سروتي بلخير         - شباب القواطين 

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير          1255419      إسالم        سروتي  - شباب القواطين 
 

 

 

 



 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر

 ( ج )الفوج 
 

 القضية رقم 484 مقابلة ) ترجي مرماد / رائد المنيعة فئة أكابر ليوم 2020/01/25 (:

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بسبب الحصول على إنذارينبطاقة حمراء    4142919      سعيدي بالل           - ترجي مرماد 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  29/01/2020من تاريخ  ابتداءة ذيعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

                (.                                          كرة القدم هواة               

1030119  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين    أوالد المختار بلقاسم    - رائد المنيعة 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  29/01/2020من تاريخ  ابتداءة ذيعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

                                                (.          كرة القدم هواة               

 مسير تم طرده:

  يعاقب عليه الحكم الرئيسي و بإهانة  (رائد المنيعة  )من فريق  190274قيام مساعد المدرب بلجودي الشيخ رخصة رقم  -       

  29/01/2012من تاريخ  ابتداءا صلة بكرة القدم ة أية وظيفة أو نشاط لهمسأشهر بالمنع من ممار 06باإلقصاء النافذ لمدة          

 من القانون  112) طبقا لنص المادة  29/01/2020من تاريخ  ابتداءتدفع في أجل شهر دج  10.000+ غرامة نافذة بقيمة         

 .(  القدم هواة المنظم لبطولة كرة         
   

 القضية رقم 485 مقابلة ) رائد متليلي / نصر حاسي الدالعة فئة أكابر ليوم 2020/01/25 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1056719  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي             بن نوي أحمد         - رائد متليلي 
1033719  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        صر حاسي الدالعةن     بن غية مسعود          - 

1248919  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي              ميطر بودالي         - نصر حاسي الدالعة 
 

 القضية رقم 486 مقابلة ) جوهرة قصر الحيران / إتحاد بريان فئة أكابر ليوم 2020/01/25 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1088119  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي             بن شاعة إبراهيم      - جوهرة قصر الحيران 

5111019  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي           عطية عبد الرحمان     - جوهرة قصر الحيران 
لعب الخطير      بطاقة صفراء بسبب ال   1051019      دمانة صدام حسين    - جوهرة قصر الحيران 

1398119  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي           أوالد حاج علي محمد   - إتحاد بريان 

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
حمراء بسبب الحصول على إنذارين بطاقة   9105121      بيران عصام الدين    - جوهرة قصر الحيران 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  29/01/2020من تاريخ  ابتداءة ذيعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

                             (.                             كرة القدم هواة               

1140119  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين    بن حرز هللا شويرب    - إتحاد بريان 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  29/01/2020من تاريخ  ابتداءة ذيعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

.                                                       (  كرة القدم هواة                 
 

 

 

 

 



 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر

 ( 1د )الفوج 

 

 القضية رقم 487 مقابلة ) شباب البرج القديم / الطاسيلي إليزي فئة أكابر ليوم 2020/01/24 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1233319  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي             العثماني خالد          - شباب البرج القديم 

1211819  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي           عبد الدايم وفاة           - شباب البرج القديم 
1022419   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي             دحماني أحمد         - الطاسيلي إليزي 

1023319  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي              خميس خليل          - الطاسيلي إليزي 
 

 القضية رقم 488 مقابلة ) وفاق جانت / تين تزريفت جانت فئة أكابر ليوم 2020/01/25 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
4174419  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي            بن عبد الهادي م.هشام - وفاق جانت 

1085019  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار                  إلياس هاني   - تين تزريفت جانت 

29/01/2020من تاريخ  ابتداءتدفع في أجل شهر دج  2.000قابلة واحدة نافدة + غرامة قدرها الحكم يعاقب باإلقصاء لم  

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

 القضية رقم 489 مقابلة ) مولودية الطوارق / إتحاد شباب إليزي فئة أكابر ليوم 2020/01/25 (:

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
9119631  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين      بن صغير أحمد        - إتحاد شباب إليزي 

من القانون المنظم لبطولة  103) طبقا لنص المادة  29/01/2020من تاريخ  ابتداءة ذافيعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ن  

(.                                                         كرة القدم هواة                 
 

 سنة ) أواسط ( 19بطولة القسم الجهوي لفئة أقل من 
 

 الفوج ) ب (
 

 القضية رقم 490 مقابلة ) مولودية أوالد القعدة / وفاق بريدة فئة األواسط ليوم 2020/01/24 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
4018519 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي           عقون محمد             - وفاق بريدة 

 

 الفوج ) د (
 

 القضية رقم 491 مقابلة ) إتحاد أنقوسة / نادي بوغفالة فئة األواسط ليوم 2020/01/17 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
4014219 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي           حدادي صالح الدين    - إتحاد أنقوسة 

4011519 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي           غادة عبد النور          - إتحاد أنقوسة 

4075519 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي           بن سديرة صالح الدين - نادي بوغفالة 
4075619 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي           عاللي عبد الفتاح       - نادي بوغفالة 

 



 عقوبات بالطرود: 
 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1940112  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين قريشي الحاج              - إتحاد أنقوسة   

        من القانون المنظم لبطولة 87)  المادةطبقا لنص  29/01/2020من تاريخ  ابتداء نافدة اإلقصاء لمقابلة واحدةيعاقب ب

.      (الفئات الصغرى كرة القدم                  
 

 الفوج ) ه (
 القضية رقم 492 مقابلة ) نادي المقارين / مستقبل بلدة عمر فئة األواسط ليوم 2020/10/25 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

4050819 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي           بن حامة محمد العليم    - نادي المقارين 

4057819 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي           بن زيد محمد الحبيب    - مستقبل بلدة عمر 
 

    القضية رقم 493 مقابلة ) شباب سيدي عمران / وفاق المغير فئة األواسط ليوم 2019/11/22 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

4082919 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي               زغيدي عالء الدين - وفاق المغير 
 

 القضية رقم 494 مقابلة ) إتحاد الزاوية العابدية / شباب تبسبست فئة األواسط ليوم 2019/12/06 (:

بعد اإلطالع على ورقة المقابلة. -  

من عمر اللقاء بسبب 85من الشوط الثاني أي الدقيقة الـ  40حيث صرح الحكم الرئيسي أن المقابلة توقفت في الدقيقة  -  

.) إتحاد الزاوية العابدية ( نادي اني الذي أحرزهإحتجاجا على الهدف الث ) شباب تبسبست (إنسحاب العبي الفريق الزائر     

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

4072419 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي           عرعار عبد السميع     - شباب تبسبست 
 عقوبات بالطرود: 

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1940246  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين صولي عبد الصبور       - إتحاد الزاوية العابدية   

        م لبطولةمن القانون المنظ 87)  طبقا لنص المادة 11/12/2019من تاريخ  ابتداء نافدة اإلقصاء لمقابلة واحدةيعاقب ب

.      (الفئات الصغرى كرة القدم                  

 نطبق نص المادة 52 من قانون اإلتحاد الجزائري لكرة القدم المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى

بسبب اإلنسحاب  ة () إتحاد الزاوية العابديلصالح نادي  00//  03بنتيجة  ) شباب تبسبست (خسارة المقابلة بالنسبة لنادي  -

.العام من أرضية الملعب  

 - ثالثون ألف 30.000 دج غرامة نافذة يدفعها نادي ) شباب تبسبست ( في أجل شهر ابتداء من تاريخ 2019/12/11.

 القضية رقم 495 مقابلة ) شباب سيدي بوعزيز / مستقبل بلدة عمر فئة األواسط ليوم 2020/01/25 (:

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

على العب االعتداءبطاقة حمراء بسبب    0982194          صحراوي بالل  - شباب سيدي بوعزيز 

أجل  تدفع فيدج  7.000 قدرهانافدة + غرامة مالية  (02)لمقابلتين اإلقصاء يعاقب ب -خصم دون إحداث ضرر جسدي   

لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى (  القانون المنظم من 95) طبقا لنص المادة  29/01/2020من تاريخ  ابتداءشهر                  

على العب االعتداءبطاقة حمراء بسبب    1940509 قانة وليد                  - مستقبل بلدة عمر   

تدفع في أجل دج  7.000 قدرهانافدة + غرامة مالية  (02)لمقابلتين  اإلقصاءيعاقب ب -خصم دون إحداث ضرر جسدي   

لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى (  القانون المنظم من 95) طبقا لنص المادة  29/01/2020من تاريخ  ابتداءشهر                  
 



 ( شبالسنة ) أ 71بطولة القسم الجهوي لفئة أقل من 
 

 ( ك )الفوج 
 القضية رقم 496 مقابلة ) شباب جامعة / شباب سيدي عمران فئة األشبال ليوم 2020/01/24 (:

بعد اإلطالع على ورقة المقابلة. -  

 - بعد اإلطالع على تقرير محافظ اللقاء.

 أحداث أشير عليها بعد نهاية المقابلة:

دون إحداث ضرر للقاءالجسدي على حكم ا باالعتداء سيدي عمران ( شباب ) عدد من العبي ناديقام بعد نهاية المباراة  -  

  الفئات من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 101قررت اللجنة في حق هؤالء الالعبين تطبيق نص المادة  حيثجسدي   

  :الصغرى 

+  29/01/2020 من تاريخ ابتداءة ( واحدة إقصاء نافذ 01سنة ) 1960865الالعب بحادي أسامة رخصة رقم معاقبة  -  

.29/01/2020من تاريخ  ابتداءفي أجل شهر تدفع  بالنسبة لكل العب على حدى دج 10.000نافذة بقيمة  غرامة    

+  29/01/2020 من تاريخ ابتداء( واحدة إقصاء نافذة  01سنة ) 1960857الالعب بن حيزية إسالم رخصة رقم معاقبة  -  

.29/01/2020من تاريخ  ابتداءفي أجل شهر تدفع  حدىبالنسبة لكل العب على  دج 10.000نافذة بقيمة  غرامة    

+  29/01/2020 من تاريخ ابتداء( واحدة إقصاء نافذة  01سنة ) 1960860بلحاج محمد العابد رخصة رقم  الالعبمعاقبة  -  

.29/01/2020من تاريخ  ابتداءفي أجل شهر تدفع  بالنسبة لكل العب على حدى دج 10.000نافذة بقيمة  غرامة    

 

 تكملة للقضية رقم 444 المحضر رقم 17 جلسة يوم 2020/01/22

  مقابلة أمل سيدي مهدي // وفاق المغير بتاريخ 18//01//2020

 دراسة اإلحتراز المدون من طرف نادي ) أمل سيدي مهدي (     

المسمى  ( وفاق المغيرمن فريق )  العب بخصوص(  أمل سيدي مهديمدون من طرف النادي الرياضي )  احتراز -

 .1911094تبيب حاتم رخصة رقم 

 .مرفوض االحتراز من حيث الشكل: -  

 من حيث الموضوع: -  

صرح بعد االعتراض أن الالعب سالف الذكر تبيب حاتم قد تم (  أمل سيدي مهديحيث أن النادي الرياضي )  - 

 فعليا و هو تحت طائلة العقوبة أثناء المقابلة التي جمعت نادي ) أمل سيدي مهدي ( بنظيره ) وفاق المغير ( بتاريخ إشراكه

18/01/2020. 

من قانون  86لم يحترم جمع الشروط المنصوص عليها بالمادة  ( أمل سيدي مهديالنادي الرياضي )  أن حيث -  

 الجزائري لكرة القدم المنظم لبطولة كرة القدم هواة و هو األمر الوارد بالعكس على التأكيد الالحق. االتحاد

نافذة مقابالت بسبب االعتداء  03مسلطة عليه و المقدرة بـ أن الالعب تبيب حاتم لم يستنفذ كامل العقوبة ال حيث -  

 .26/10/2019على العب منافس أثناء اللقاء الذي جمع نادي ) أمل ورقلة / وفاق المغير ( بتاريخ 

مقابالت و ذلك واضح من خالل عدم مشاركته  03أن الالعب تبيب حاتم قد استنفذ مقابلتين فقط من إجمالي حيث  -  

 ات التالية: في اللقاء

 .02/11/2019لقاء نادي ) وفاق المغير / وفاق عين ماضي ( بتاريخ  -1        

 .07/11/2019لقاء نادي ) نجوم إليزي / وفاق المغير ( بتاريخ  -2        

صراحة منها  04ون االتحاد الجزائري المنظم لبطولة كرة القدم هواة تنص في الفقرة الـ نمن قا 75حيث أن المادة  -  

على أن )) الالعب المسلط عليه عقوبة بعدد محدد من المقابالت ال يمكن إدراج في حساب عقوبته المقابالت موضوع 

 الغياب و المتوقفة قبل وقتها القانوني أو المؤجلة ((.

 



ة ( بتاريخ حيث أنا الالعب تبيب حاتم لم يشارك في اللقاء الثالث الذي جمع نادي ) وفاق المغير / اتحاد ورقل -  

بسبب االعتداء الجسدي على حكم الساحة األمر المبين من الشوط الثاني  21و الذي توقف فعليا في الدقيقة   14/11/2019

و من هنا نستشف  04فقرة  75ما ينطبق عليه نص المادة  21/11/2019جلسة يوم  239القضية رقم  09بالمحضر رقم 

 ( لم تستنفذ.       01مقابالت ( بل بقيت في ذمته مقابلة واحدة ) 03مسلطة عليه ) بأن الالعب لم يستنفذ كامل العقوبة ال

حيث أنا الالعب تبيب حاتم قد تم إشراكه في اللقاء الذي جمع نادي ) أولمبي الوادي / وفاق المغير ( بتاريخ  -  

 و هو األمر الثابت بورقة المقابلة. 23/11/2019

 المغير ( إيداع طلب إجراء تسوية للوضعية العقابية الخاصة بالالعب تبيب حاتم بعد حيث كان على نادي ) وفاق  -  

لكن هذا   23/11/2019مشاركته بصفة غير قانونية أثناء لقاء نادي ) أولمبي الوادي / وفاق المغير ( بتاريخ      

 لم يحدث. األمر الذي

المنتمي إلى  1911094الالعب تبيب حاتم رخصة رقم حيث خلصت اللجنة بعد دراسة موضوع االحتراز إلى أن  -   

فريق ) وفاق المغير ( لم يكن مؤهال من الناحية القانونية للمشاركة في المقابلة التي جمعت نادي ) أمل سيدي مهدي ( 

 .18/01/2020بنظيره ) وفاق المغير ( بتاريخ 

 قررت اللجنة ومن كل ما سبق
 

 الفقرة الثانية. 95طبقا للقوانين المعمول بها والسيما المادة ه ودراسة مضمون، االحتراز مرفوض من حيث الشكل: -

 من حيث الموضوع: -

لعقوبة تكون ا عليهو )مرحلة العودة( المتعلقة بالمخالفات المكتشفة من طرف الرابطة 02الفقرة  95نطبق نص المادة  -

 (: حالة التعادل أثناء المقابلةعلى النحو التالي ) 

 خسارة المباراة بالنسبة لنادي ) وفاق المغير ( مع إلغاء النقاط المتحصل عليها دون منحها لفريق )أمل سيدي مهدي( - 

ما  (3+4) ( مباريات باإلضافة إلى العقوبة األصلية أي04معاقبة الالعب تبيب حاتم باإلقصاء النافذ بأربعة ) -    

 .2020نفي جا 30ابتداء من  مقابالت نافذة 07يساوي 

بالمنع من  22/01/2020( أشهر ابتداء من تاريخ 06معاقبة كاتب عام نادي ) وفاق المغير ( باإلقصاء النافذ لـ ) -    

 ممارسة أي نشاط أو وظيفة لهما عالقة بكرة القدم.

 .22/01/2020اء من تاريخ ددج غرامة نافذة يدفعها نادي ) وفاق المغير ( في أجل شهر ابت 50.000خمسون ألف  -
  

 المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات:

.01/01/2020بتاريخ  تين تزريفت جانت /تين خاتمة جانت  -  

.18/01/2020بتاريخ  أغوم جانت /تين تزريفت جانت  -  

.25/01/2020بتاريخ  تين خاتمة جانت /أغوم جانت  -  

.25/01/2020بتاريخ  الحيران شباب قصر /جيل بودواية بريان  -  

.25/01/2020بتاريخ  وفاق هقار تمنراست /مستقبل الحمادين  -  

.25/01/2020بتاريخ  وداد مدينة زلفانة /إتحاد العسافية  -  
 

 

 المسير اإلداري لقسم اإلنضباط                           
                          دريس الهواري                

 
 

 

 


