
 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم

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

 

 

  2018/2019الموسم الرٌاضً 

29:المحضر رقم  

     11/04/2019:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
   

 

دراسة القضايا           

  لفئة األكابرالبطولة المصغرةمقابالت 

  (:06/04/2019فئة األكابر ليوم إتحاد الزاوية العابدية /  إتحاد الخنق ) مقابلة 760القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810843   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        شنقلة ٌوسف            -  إتحاد الخنق   

1810734  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         معٌزي عبد الرحمان   - إتحاد الخنق 
 

  (:07/04/2019فئة األكابر ليوم إتحاد النزلة تقرت /  أمل سريع متليلي ) مقابلة 761القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810693  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       والد ٌحً العٌد         -  أمل سرٌع متلٌلً   

بن ساحة عبد المنعم   -  أمل سرٌع متلٌلً 1811069 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

11/04/2019تدفع 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
1810177  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن حالسة محمد             -  إتحاد النزلة تقرت   

  لبطولة  من القانون المنظم103) طبقا لنص المادة  11/04/2019 إبتداء من تارٌخ ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

   (.                                                                      كرة القدم هواة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  (:06/04/2019فئة األكابر ليوم شباب بلدية إليزي /  مستقبل موفلون تمنراست ) مقابلة 762القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810362  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بلخٌر عبد الحكٌم       - مستقبل موفلون تمنراست 

1810264   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بن حاج علً مولود     - مستقبل موفلون تمنراست 
1830013   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       ببوس ٌوسف            -  مستقبل موفلون تمنراست   

1810773   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       الوهاب ساسً    .  دحو ع- مستقبل موفلون تمنراست   
1812085   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بولسان بوبكر           - شباب بلدٌة إلٌزي 

1812056   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         هارون منصور         - شباب بلدٌة إلٌزي 

1811748   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         عكري نور الدٌن       - شباب بلدٌة إلٌزي 
1812526   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         لحٌلح فاتح              - شباب بلدٌة إلٌزي 

:عقوبات بالطرود  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812525  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم بواٌبٌة محمد      -  شباب بلدٌة إلٌزي   

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 110)  نافدة طبقا لنص المادة (02)                ٌعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن   

:غرامات  
 

  بسبب وذلك11/04/2019 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شباب بلدية إليزي )غرامة ٌدفعها نادي  دج 3.000 أالفثالثة - 

.  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة130) و هذا تطبٌقا لنص المادة  ( إنذارات 05 )التسٌٌر للفرٌق   سوء   
 

( ب ) لفئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي البطولة   

  (:05/04/2019فئة األكابر ليوم نادي سيدي خويلد /  مولودية المقارين ) مقابلة 763القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
زواي محمد العٌد       -  نادي سٌدي خوٌلد 1812495 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

11/04/2019تدفع 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 

زوا معراج              -  نادي سٌدي خوٌلد 1811832 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

11/04/2019تدفع 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 
 

( ج ) لفئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  

  (:05/04/2019فئة األكابر ليوم جوهرة قصر الحيران /  رائد سيدي ساعد ) مقابلة 764القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
طاهري سٌف اإلسالم  -  رائد سٌدي ساعد  1810209   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

لكرة القدم داخل القاعةالقسم الجهوي   

(ب  )الفوج   

  (:06/04/2019ليوم كابر فئة األمجد بريان /  سريع الرويسات ) مقابلة 765القضية رقم 

 

  من 71نظرا لعدم إجراء المقابلة بسبب مصادفتها لمقابلة في كرة اليدة بنفس التوقيت فقد قررت اللجنة تطبيق المادة - 

 .    قانون اإلتحاد الجزائري المنظم لبطولة كرة القدم داخل القاعة وعليه تتم إعاة برمجة المقابلة لوقت الحق
 

سنة (17)شبال األقل من القسم الجهوي فئة األبطولة   

  (:22/03/2019 ليوم شبالفئة األشباب تبسبست /  شباب جامعة ) مقابلة 766القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1860999    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        شاوش أكرم             -  شباب تبسبست   
شٌبة عماد الدٌن        -  شباب تبسبست 1860966  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

 إستئناف
  (:23/11/2018إتحاد الخنق فئة األكابر ليوم / وفاق عين ماضي  )مقابلة  11المحضر رقم  308القضية رقم 

.(ورقة المقابلة ، تقرٌر الحكم الرئٌسً  )بعد دراسة وثاق الملف -   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1810760 طٌرش محمد األمٌن   -  وفاق عٌن ماضً   

مسعودان الحسٌن       -  وفاق عٌن ماضً 1810741 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

29/11/2018تدفع 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 

1810869  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       طالب الهاشمً          -  إتحاد الخنق   
:أحداث تمت اإلشارة إليها  

داخل أرضٌة الملعب بعد نهاٌة الشوط األول ما أدى لإلنتظار    (وفاق عٌن ماضً  )رمً الحجارة من طرف جمهور نادي -   

  دقٌقة لبداٌة الشوط الثانً إال أن ذلك لم ٌؤدي إلحداث أٌة أضرار جسمانٌة أو مادٌة تذكر و علٌه نطبق أحكام25   مدة 

:من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة ج الفقرة 49   المادة   

.نافدة دون جمهور ( 01 )بمقابلة  (وفاق عٌن ماضً  )معاقبة نادي -   

.29/11/2018فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( وفاق عٌن ماضً ) غرامة نافدة ٌدفعها نادي  ( دج 10.000)عشرة أالف -   

29/11/2018فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( وفاق عٌن ماضً )غرامة نافدة ٌدفعها نادي  ( دج 5.000 )خمسة أالف -   

. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 131    بسبب سوء التنظٌم تطبٌقا للمادة   
 

:مسير أشير إليه  

قام هذا األخٌر بإستفزاز جمهور نادي (إتحاد الخنق  ) الكاتب العام لنادي 180050بن لحبٌب محمد رخصة رقم -   

وذلك إبان الشوط الثانً ما أدى إلى إثارتهم و ردهم علٌه برشق الحجارة للمرة الثانٌة و ذلك بعد نهاٌة   (وفاق عٌن ماضً  )   

:من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 117  المقابلة و علٌه ٌعاقب هذا المسٌر بنص المادة   

سنة واحدة إقصاء نافد فً حق المسٌر بن لحبٌب محمد بمنعه من ممارسة أي نشاط أو وظٌفة لها عالقة بكرة القدم من تارٌخ-   

  29/11/2018.  

.29/11/2018فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( إتحاد الخنق ) غرامة نافدة ٌدفعها نادي  ( دج 10.000 )عشرة أالف -          



.الباقي بدون تغيير  

 
 

  (:25/01/2019فئة األكابر ليوم إتحاد بريان /  وداد األغواط )مقابلة  19المحضر رقم  553القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811641  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بوغنٌسة عبد القادر    - وداد األغواط 
1810561   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بساس عبد المجٌد      -  وداد األغواط   

بن حكو إبراهٌم الخلٌل-  وداد األغواط 1812598 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

31/01/2019تدفع 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 

جربوعة الطاهر        -  وداد األغواط 1812619 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

31/01/2019تدفع 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 
 

:أحداث أشير عليها  

:بشتم مراقب اللقاء بعد نهاٌة المقابلة و علٌه ٌعاقب بـ (إتحاد برٌان  )قٌام الالعب حمازة ٌسٌن من فرٌق -   

  دج تدفع فً أجل شهر10.000غرامة نافدة بقٌمة  + 31/01/2019مقابالت إقصاء نافد إبتداء من تارٌخ  (04)أربعة - 

   (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة112) طبقا لنص المادة  31/01/2019 إبتداء من تارٌخ 
    

 

 

 

 

:المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات  

.29/03/2019رائد حاسً القارة بتارٌخ / مولودٌة سكرة -   

.04/04/2019رائد حاسً القارة / أولمبً الوادي -   

.04/04/2019شباب تبسبست / إتحاد الحمادٌن -   

.04/04/2019مولودٌة سكرة تارٌخ / ترجً مرماد -   

.04/04/2019شباب حاسً مسعود / إتحاد النزلة الوادي -   

.04/04/2019مولودٌة حاسً مسعود / شباب حً المنظر الجمٌل -   

.05/04/2019إتحاد أنقوسة / نادي بوغفالة -   

.05/04/2019إتحاد حاسً الدالعة / نصر حاسً الدالعة -   

.05/04/2019إتحاد عجاجة / شباب جامعة -   

.05/04/2019نجم بوغفالة تارٌخ / أتلٌتٌك حاسً مسعود -   

.05/04/2019شباب سٌدي عمران / شبٌبة زلفانة -   

.05/04/2019شباب القواطٌن / مستقبل بلدة عمر -   

 

 

                         المسير اإلداري لقسم اإلنضباط
                                         ي دريس الهوار

 


