
 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم

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

 

 

  2018/2019الموسم الرٌاضً 

30:المحضر رقم  

     18/04/2019:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
   

 

دراسة القضايا           

 مقابالت البطولة المصغرة لفئة األكابر

  (:13/04/2019 فئة األكابر ليوم الخنقإتحاد /  الزاوية العابديةإتحاد  ) مقابلة 767القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811244   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        الزاوٌة العابدٌةإتحاد                بن نونة رابح-  

1811422   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        الزاوٌة العابدٌةإتحاد                حنونة فٌصل-  
1810623   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً                   شباشً سفٌان -  إتحاد الخنق 

1810827   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً            جكٌدل صالح الدٌن -  إتحاد الخنق 

 

( أ )بطولة القسم الجهوي الثاني لفئة األكابر الفوج   

  (:29/03/2019 فئة األكابر ليوم الحمادينإتحاد /  مولودية سيدي سليمان)  مقابلة 768القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810585   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً                  دومان تجانً   -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 

1810290   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        الحمادٌنإتحاد            محبوب فاروق  -  
 

  (:12/04/2019 فئة األكابر ليوم ترجي تقديدين/  رائد حاسي القارة)  مقابلة 769القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1840019   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           سعٌدات محمد األمٌن -  رائد حاسً القارة 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1840440  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن              بروك محمد   -  ترجً تقدٌدٌن 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  18/04/2019ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة

 

 

 

 



 

( ج )بطولة القسم الجهوي الثاني لفئة األكابر الفوج   

  (:12/04/2019 فئة األكابر ليوم نادي األغواط/  ترجي مرماد)  مقابلة 770القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811079   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً            رزمة صالح الدٌن  -  ترجً مرماد 
1811557   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً                 حمدي محمد    -  نادي األغواط 

:عقوبات بالطرود  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811061  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم      صواٌرٌة ٌونس-  ترجً مرماد 

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

1811570  بطاقة حمراء بسبب شتم العب خصم  سلٌمانً خٌر الدٌن     -  نادي األغواط   

تدفع فً أجل دج 3.000 غرامة مالٌة قدرها + 18/04/2019مقابلتٌن نافدة إبتداء من تارٌخ ( 02)               ٌعاقب باإلقصاء لـ   

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 111)  طبقا لنص المادة 18/04/2019               شهر إبتداء من تارٌخ   
 

  (:12/04/2019 فئة األكابر ليوم إتحاد العسافية/  وداد مدينة زلفانة)  مقابلة 771القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810274   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           مٌمونً أٌوب         -  وداد مدٌنة زلفانة 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810265  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن             حوش بلقاسم   -  وداد مدٌنة زلفانة 

  من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  18/04/2019ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة إبتداء من تارٌخ 

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

سنة ( 19 )واسط األقل من  لفئة األكأس الجمهورية  

  (:12/04/2019ليوم واسط  فئة األمولودية حاسي مسعود/ شباب حي المنظر الجميل )  مقابلة 772القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1840001  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بوصبٌع العاٌش صالح-  شباب حً المنظر الجمٌل   
1840048  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          عوٌنات محمد الطاهر-  شباب حً المنظر الجمٌل 

1860033  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر           مراح مروان         -  شباب حً المنظر الجمٌل 
1860029  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر               زٌدان فوزي     -  شباب حً المنظر الجمٌل 

1841568  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر           روابح أٌوب         -  مولودٌة حاسً مسعود 

1841551  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر                 بشً لمٌن      -  مولودٌة حاسً مسعود 

1841569  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر           غربً عبد السالم   -  مولودٌة حاسً مسعود 

1861377  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر           بٌحو سعٌد           -  مولودٌة حاسً مسعود 
 

 
 

 

 



    

 

  سنة (17)شبال األقل من بطولة القسم الجهوي لفئة األ

  (:16/04/2019 ليوم شبال فئة األشباب بني ثور/  إتحاد األغواط)  مقابلة 773القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1860872   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           مفٌصل زٌاد          -  شباب بنً ثور 

 

  (15)صاغر القل من بطولة القسم الجهوي لفئة األ

 

  (:13/04/2019 ليوم صاغرفئة األالتضامن السوفي / إتحاد عين البيضاء  ) مقابلة 774القضية رقم 

:اإلنذارات  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1880156  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار بكار محمد أكرم        -  التضامن السوفً   

   من85)  طبقا لنص  المادة 18/04/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 

.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 
 

 

  (:16/04/2019 ليوم صاغرفئة األإتحاد األغواط /  نادي بوغفالة)  مقابلة 775القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1900027   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           غربٌة عبد النور      -  نادي بوغفالة 

 

 
 

:المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات  

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

.05/04/2019 بتارٌخ مولودٌة أوالد القعدة / مولودٌة البٌضاء-   

.05/04/2019 بتارٌخ مستقبل لماضً / إتحاد العسافٌة-   

.11/04/2019 بتارٌخ مولودٌة المقارٌن / شباب القواطٌن-   

.12/04/2019 بتارٌخ شبٌبة زلفانة / مولودٌة سٌدي سلٌمان-   

.12/04/2019 بتارٌخ شبٌبة زلفانة / مولودٌة سٌدي سلٌمان-   

.12/04/2019 رائد المنٌعة / مولودٌة أوالد القعدة-   

.12/04/2019 بتارٌخ إتحاد برٌان / إتحاد حاسً الدالعة-   

.12/04/2019 نادي بوغفالة / مولودٌة سكرة-   

.12/04/2019 تارٌخ أولمبً الوادي / شباب سٌدي عمران-   

.12/04/2019 وفاق المغٌر / مولودٌة حاسً مسعود-   

.13/04/2019 نصر حاسً الدالعة / جوهرة قصر الحٌران-   

.13/04/2019 شباب جامعة / مولودٌة سعٌد عتبة-   

.13/04/2019 مستقبل بلدة عمر / نجم بوغفالة-   

.13/04/2019 شباب حً المنظر الجمٌل/ نادي سٌدي خوٌلد -   

.13/04/2019 تارٌخ مولودٌة البٌضاء / مستقبل لماضً-   

.13/04/2019 إتحاد الحمادٌن/ شباب حاسً مسعود -   

 

                        المسير اإلداري لقسم اإلنضباط 
                           دريس الهواري               

 


