
 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم            

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

 

 

  2018/2019الموسم الرٌاضً 

28:المحضر رقم  

     04/04/2019:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
   

 

دراسة القضايا           

  لفئة األكابرالبطولة المصغرةمقابالت 

  (:30/03/2019فئة األكابر ليوم إتحاد النزلة تقرت /  إتحاد الخنق ) مقابلة 746القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810821   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عرابة محمد             -  إتحاد الخنق   

1810184   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بوجرادة عبد الباسط    - إتحاد النزلة تقرت 
 

  (:30/03/2019فئة األكابر ليوم أمل سريع متليلي /  إتحاد الزاوية العابدية ) مقابلة 747القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811421  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بن رتٌمة عرٌف الدٌن - إتحاد الزاوٌة العابدٌة 

1811595   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         دروٌش محمد الكبٌر   - إتحاد الزاوٌة العابدٌة 
1811515   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        جلطً أحمد            -  أمل سرٌع متلٌلً   

1811512   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          سرٌر إسالم            - أمل سرٌع متلٌلً 
1810693   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         والد ٌحً العٌد         - أمل سرٌع متلٌلً 

 

( أ ) لفئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  

  (:29/03/2019فئة األكابر ليوم إتحاد النزلة الوادي /  شباب تبسبست ) مقابلة 748القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812711  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         غربً أحمد أمٌن       - شباب تبسبست 
1810256   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         برتٌمة عمر الفاروق   - إتحاد النزلة الوادي 

 

( ب ) لفئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  

 

  (:28/03/2019فئة األكابر ليوم أتليتيك حاسي مسعود / شباب القواطين  مقابلة 749القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811682  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         جباح مصطفى          - أتلٌتٌك حاسً مسعود 

 



 

( ج ) لفئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  

 

  (:30/03/2019فئة األكابر ليوم مولودية أوالد القعدة /  وداد األغواط ) مقابلة 750القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811180  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بلمشري أحمد رضا    - وداد األغواط 
1810542   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         زوبٌدي ٌاسٌن          - مولودٌة أوالد القعدة 

 

  (:29/03/2019فئة األكابر ليوم رائد سيدي ساعد /  إتحاد حاسي الدالعة ) مقابلة 751القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810182  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         قدٌم عبد القادر         - إتحاد حاسً الدالعة 

1810098   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         قوزٌم بلعباس           - إتحاد حاسً الدالعة 
1810229  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بوقر ناصر             - رائد سٌدي ساعد 

1810296   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         طالبً ٌاسٌن            - رائد سٌدي ساعد 
 

  (:29/03/2019فئة األكابر ليوم نصر حاسي الدالعة /  ترجي مرماد ) مقابلة 752القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811055   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عمٌر إلٌاس             -  ترجً مرماد   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811068  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن زاوي سٌد الشٌخ         -  ترجً مرماد   

  لبطولة  من القانون المنظم103) طبقا لنص المادة  04/04/2019 إبتداء من تارٌخ ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

   (.                                                                      كرة القدم هواة

 

  (:29/03/2019فئة األكابر ليوم مولودية البيضاء /  إتحاد العسافية ) مقابلة 753القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810762   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بوحملة دحمان          -  إتحاد العسافٌة   

1810322   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          كشنة لعجال             - مولودٌة البٌضاء 
 

لكرة القدم داخل القاعة بطولة القسم الجهوي  
 

(الفوج أ  )  

 

  (:30/03/2019 فئة األكابر ليوم  شبيبة جامعة/ نجم حاسي مسعود )مقابلة  754القضية رقم 

:اإلنذارات  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812324   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        قناوة ٌعقوب             -  نجم حاسً مسعود   

1812279   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بن طالب شمس الدٌن   - شبٌبة جامعة 
1812520   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عمرانً إسالم           -  شبٌبة جامعة   

 

 

 

 



 

  (:30/03/2019 فئة األكابر ليوم  وفاء حاسي مسعود/ أهلي حاسي مسعود )مقابلة  755القضية رقم 

:اإلنذارات  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812701   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        قرٌشً مصطفى        -  أهلً حاسً مسعود   
1812683   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          مسعودي زهٌر         - أهلً حاسً مسعود 

1812430   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        مقدم هارون             -  وفاء حاسً مسعود   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812714  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  بلفار حسن              -  أهلً حاسً مسعود   

تدفع فً أجل  دج 1.500 غرامة مالٌة قدرها+ نافدة  ٌعاقب باإلقصاء لثالثة مقابالت- خصم دون إحداث ضرر جسدي   

.(لبطولة كرة القدم داخل القاعة    من القانون المنظم109)  طبقا لنص المادة 04/04/2019               شهر إبتداء من تارٌخ   

1812436  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن شاعة خلٌل              -  وفاء حاسً مسعود   

  لبطولة  من القانون المنظم101) طبقا لنص المادة  11/03/2019 إبتداء من تارٌخ ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

.(كرة داخل القاعة                  

1812442  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  صٌاد خالد               -  وفاء حاسً مسعود   

تدفع فً أجل  دج 1.500 غرامة مالٌة قدرها+ ٌعاقب باإلقصاء لثالثة مقابالت نافدة - خصم دون إحداث ضرر جسدي   

.(لبطولة كرة القدم داخل القاعة    من القانون المنظم109)  طبقا لنص المادة 04/04/2019               شهر إبتداء من تارٌخ   

1812441   الرئٌسً   بطاقة حـمراء بسبب شتم الحكم   عمار نصر الدٌن       - وفاء حاسً مسعود 

          تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 5.000غرامة قدرها +  مقابالت نافدة (04)ٌعـاقب باإلقصاء ألربعة  

                                 (.داخل القاعة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 114) طبقا لنص المادة  04/04/2019
 

(الفوج ب  )  
 
 

  (:30/03/2019 فئة األكابر ليوم  شباب القصر متليلي/ الوفاق الرياضي المنيعة )مقابلة  756القضية رقم 

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

:أحداث أشير عليها  

  العاٌب بشٌر بدخول أرضٌة المٌدان دون إذن من الحكم(الوفاق الرياضي المنيعة  )قٌام مدرب الفرٌق المحلً نادي - 

    الرئٌسً و زٌادة على ذلك قام هذا األخٌر بإهانة الحكمٌن الرئٌسً و المساعد األول و باألخص الحكم الرئٌسً لعدة  مرات

داخل القاعةمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم  114  متكررة أثناء و بعد اللقاء لذلك قررت اللجنة تطبٌق نص المادة   

  أشهر إقصاء نافد بالمنع من ممارسة أي وظٌفة أو نشاط له صلة بكرة القدم(06)  و بالتالً معاقبة المدرب العاٌب بشٌر بـ 

.2019-04-04 دج تدفع فً غضون شهر إبتداء من تارٌخ 10.000غرامة نافدة بما قٌمته  + 2019-04-04  إبتداء من تارٌخ   
 

 

   سنة(19) فئة األواسط األقل من بطولة القسم الجهوي
 

  (أ )الفوج 

  (:29/03/2019األمل الرياضي ورقلة فئة األواسط  ليوم / شباب بني ثور  ) مقابلة 757القضية رقم 

:اإلنذارات  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1841129   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       مؤذن عبد المجٌد       -  شباب بنً ثور   
1841128   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         سلخان محمد شرٌف   - شباب بنً ثور 

1841119   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بوعزة محمد فوزي    -  األمل الرٌاضً ورقلة   
 



 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1860381  بطاقة حمراء بسبب الشتم و السب العلنً   أٌمن أسامة             -  شباب بنً ثور   

  دج تدفع ألجل 1.500غرامة نافدة بقٌمة  + 04/04/2019إقصاء نافد إبتداء من تارٌخ ( 02)       ٌعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن 

.     ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 94)  طبقا لنص للمادة 04/04/2019               شهر إبتداء من تارٌخ   
 

  (ه )الفوج 

  (:19/01/2019إتحاد الحمادين فئة األواسط  ليوم / ترجي تقديدين  ) مقابلة 758القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1860798  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    مدانً محمد الشرٌف   -  ترجً تقدٌدٌن   

   من85)  طبقا لنص  المادة 24/01/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

1840138   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          صحراوي طه          - إتحاد الحمادٌن 
 

 

  (:12/03/2019إتحاد الحمادين فئة األواسط  ليوم / شباب سيدي عمران  ) مقابلة 759القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1860312   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          مسعودي سلٌمان          - إتحاد الحمادٌن 

 

 إستئناف

   سنة(15) األقل من صاغر فئة األبطولة القسم الجهوي
 

  (:22/03/2019 ليوم صاغرفئة األشباب سيدي عمران /  مولودية المقارين ) مقابلة 27 المحضر رقم 745القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1880981  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          مصباح مسعود         - مولودٌة المقارٌن 

1880873  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بولوسة محسن         - شباب سٌدي عمران 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1880870  بطاقة حمراء بسبب شتم الحكم الرئٌسً بوالل أسامة             -  نادي األغواط   

  دج تدفع ألجل 7.000غرامة نافدة بقٌمة  + 28/03/2019إقصاء نافد إبتداء من تارٌخ ( 02)       ٌعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن 

.     ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 94)  طبقا لنص للمادة 28/03/2019               شهر إبتداء من تارٌخ   

.الباقي بدون تغيير  
 

:المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات  

.15/03/2019أولمبً الوادي بتارٌخ / شباب الحدب -   

.15/03/2019وداد األغواط / جوهرة قصر الحٌران -   

.23/03/2019شبٌبة زلفانة / شباب الحدب -   

.28/03/2019شباب الحدب تارٌخ / شباب سٌدي عمران -   

.29/03/2019نادي بوغفالة / شباب حاسً مسعود -   

.29/03/2019مولودٌة سعٌد عتبة / وفاق المغٌر -   



 

.29/03/2019رائد المنٌعة / جوهرة قصر الحٌران -   

.29/03/2019شبٌبة زلفانة / أولمبً الوادي -   

.30/03/2019مولودٌة المقارٌن / مستقبل بلدة عمر -   

.30/03/2019مولودٌة بامندٌل تارٌخ / إتحاد عجاجة -   

.30/03/2019شباب جامعة / نجم بوغفالة -   

.30/03/2019نادي األغواط / مستقبل لماضً -   

.30/03/2019نادي سٌدي خوٌلد / مولودٌة حاسً مسعود -   

 

 

 

 
 

 

                         المسير اإلداري لقسم اإلنضباط
                                         ي دريس الهوار

 

 


