
 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم

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

 

 

  2018/2019ي الرٌاض وسم للمتبقى من عقوبات غٌر مستنفذةما 

 القسم الجهوي األول

 
 ما تبقى من العقوبة

 

 
 تارٌخ بداٌة العقوبة 

 

 
 العقوبة 

 
 

 المحضر 
 

 رقم القضٌة 
 

 
 النادي 

 
 رقم الرخصة

 
 اإلسم و اللقب

14/02/2019  2019/2020 مقابالت للموسم 04  كرزازي بوبكر 1810895 شمس األصٌل تمنراست 589 21  مقابالت08 

18/02/2019  2019/2020مقابلة لموسم  01   عزي طارق 1810205 أولمبً بوعامر 624 22  مقابلة04 

18/02/2019   19/08/2019إلى غاٌة    توقً مختار 1810195 إتحاد حاسً الرمل 625 22  أشهر06 

19/08/2019إلى غاٌة   18/02/2019   بلكحل أحمد 1810188 إتحاد حاسً الرمل 625 22  أشهر06 

18/02/2019  2019/2020مقابلة لموسم  01   بن سلٌمان أحمد 1810171 إتحاد حاسً الرمل 625 22  مقابالت04 

2019/2020 مقابالت للموسم 03  28/02/2019   بن طرفة نصر الدٌن 1811023 هالل بلدٌة غرداٌة 650 23  مقابالت05 

29/02/2020إلى غاٌة   علٌوة إلٌاس JSSB 1710630 636 24  سنتٌن  01/03/2018 

29/02/2020إلى غاٌة   ساسوي حمزة JSSB 1711326 636 24  سنتٌن  01/03/2018 

29/02/2020إلى غاٌة   نهاب أسامة JSSB 1711184 636 24  سنتٌن  01/03/2018 

29/02/2020إلى غاٌة   عزٌزي عبد القهار JSSB 1711198 636 24  سنتٌن  01/03/2018 

29/02/2020إلى غاٌة   علٌوة حابر JSSB 1711194 636 24  سنتٌن  01/03/2018 

 

16/05/2019: منجزة بتارٌخ   

 

 

 



 

 القسم الجهوي الثانً
 

 
 ما تبقى من العقوبة

 

تارٌخ بداٌة 
 العقوبة 

 

 
 العقوبة 

 

 المحضر 
 

 رقم القضٌة 
 

 
 النادي 

 
 رقم الرخصة

 
 اإلسم و اللقب

01/11/2019إلى غاٌة   31/10/2018   بن حشانً محسن 1811812 شباب تبسبست 195 07  سنة01 

30/11/2019إلى غاٌة   29/11/2018  سعٌدات شرٌف                 1810045 رائد حاسً القارة 319 11  سنة01 

30/11/2019إلى غاٌة   29/11/2018  زروٌل أحم األمٌن 1810104 رائد حاسً القارة 319 11  سنة01 

30/05/2019إلى غاٌة   29/11/2018  زواري فرحات هارون  1811912 شباب الحدب 322 11  أشهر06 

07/12/2020إلى غاٌة   06/12/2018  جعٌران الطٌب                    1810337 نصر حاسً الدالعة 349 12  سنة02 

07/12/2020إلى غاٌة   06/12/2018  بٌران طارق زٌاد                1810610 نصر حاسً الدالعة 349 12  سنة 02 

07/12/2020إلى غاٌة   06/12/2018  حوٌط مدانً                     1810375 نصر حاسً الدالعة 349 12  سنة 02 

07/12/2020إلى غاٌة   06/12/2018  زادم صالح الدٌن                1811071 نصر حاسً الدالعة 349 12  سنة 02 

07/12/2020إلى غاٌة   06/12/2018  مرغوب حمزة                   1810368 نصر حاسً الدالعة 349 12  سنة 02 

01/02/2020إلى غاٌة   31/01/2019  سوٌد عبد الرزاق               1811187 شبٌبة زلفانة 511 18  سنة 01 

01/02/2020إلى غاٌة   31/01/2019  بوشباك بدر الدٌن               1812083 تٌن تزرٌفت جانت 578 20  سنة 01 

15/02/2020إلى غاٌة   14/02/2019  بن سعد ٌاسٌن                   1812633 نادي األغواط 602 21  سنة 01 

15/03/2020إلى غاٌة   14/03/2019  لروي عبد القادر                1812101 نادي بوغفالة 701 25  سنة 01 

2019/2020 مقابالت للموسم 05  21/03/2019  بن عمر رشٌد                  1811143 أمل سوف 723 26  مقابالت09 

2019/2020 مقابالت للموسم 05  21/03/2019  مهرٌة حسام الدٌن              1811549 أمل سوف 723 26  مقابالت09 

29/03/2022إلى غاٌة   28/03/2019  مصطفى عمر                   1811972 رائد المنٌعة 736 27  سنوات03 

29/03/2022إلى غاٌة   28/03/2019  زقاي محمد توفٌق              1810244 رائد المنٌعة 736 27  سنوات03 

29/03/2022إلى غاٌة   28/03/2019  بوركبة إسماعٌل               1810079 رائد المنٌعة 736 27  سنوات03 

28/03/2019 ٌمنع من ممارسة كرة القدم مدى الحٌاة  بن شٌة صالح الدٌن            1810085 رائد المنٌعة 736 27 مدى الحٌاة 

2019/2020 مقابالت لموسم 02  11/04/2019  بواٌبٌة محمد                    1812525 شباب بلدٌة إلٌزي 762 29  مقابالت02 

2019/2020 مقابالت لموسم 02  18/04/2019  صواٌرٌة ٌونس                1811061 ترجً مرماد 770 30  مقابالت02 

2019/2020 مقابالت لموسم 02  18/04/2019  سلٌمانً خٌر الدٌن              1811570 نادي األغواط 770 30  مقابالت02 

24/12/2019إلى غاٌة   25/12/2017  بن طوزي أحمد CRH 1710798 15 415  سنتٌن 

 

16/05/2019: منجزة بتارٌخ   
 



 

  لجمٌع الفئات و األصنافماتبقى من عقوبات مسٌري الفرق
 

 
 ما تبقى من العقوبة

 
 بداٌة العقوبة 

 
 العقوبة 

 
 المحضر 

 
 رقم القضٌة 

 
 النادي 

 
 رقم الرخصة

 
 اإلسم و اللقب

30/11/2019إلى غاٌة   29/11/2018  بلحبٌب محمد                  180050 إتحاد الخنق 308 11  سنة 01 

07/06/2019إلى غاٌة   06/12/2018  شاشة محمد الطاهر           180033 مستقبل بلدة عمر 348 12  أشهر06 

07/06/2019إلى غاٌة   06/12/2018  حشاشنة قدور                180209 نصر حاسً الدالعة 349 12  سنة 01 

07/06/2019إلى غاٌة   06/12/2018  بلمشري عبد المالك           / نصر حاسً الدالعة 349 12  سنة 01 

14/06/2019إلى غاٌة   13/12/2018  عرباوي محمد العلمً         180011 شمس األصٌل منراست 365 13  أشهر06 

01/08/2019إلى غاٌة   31/01/2019  بن أحمد سحنون              180049 إتحاد الخنق 534 19  أشهر06 

08/02/2021إلى غاٌة   07/02/2019  مفرج سفٌان                   180247 وفاق ورقلة 558 20  سنة 02 

08/08/2019إلى غاٌة   07/02/2019  مقداد منصور                  / شباب سٌدي بوعزٌز 559 20  أشهر06 

01/08/2019إلى غاٌة   31/01/2019  حمانً عمر                    180129 شباب جامعة 568 20  أشهر06 

01/02/2021إلى غاٌة   31/01/2019  ساٌغً سمٌر                   / شباب جامعة 568 20  سنة 02 

01/02/2021إلى غاٌة   31/01/2019  أمنغاس عبد القادر            / شباب بلدٌة إلٌزي 578 20  سنة 02 

01/08/2019إلى غاٌة   31/01/2019 03اإلحتراز رقم  20  أشهر06   كاتب العام للنادي              / أغوم جانت 

15/02/2021إلى غاٌة   14/02/2019  عبد الرزاق محمد             180010 شمس األصٌل منراست 589 21  سنة 02 

15/02/2021إلى غاٌة   14/02/2019  رئٌس النادي                  / جوهرة قصر الحٌران 601 21  سنة 02 

19/02/2020إلى غاٌة   18/02/2019  الكاتب العام للفرٌق            / نصر حاسً الدالعة 636 22  سنة 01 

18/02/2019 تمنع من ممارسة كرة القدم مدى الحٌاة  حداد أمٌنة                      / فتٌات تحدي تقرت 643 22 مدى الحٌاة 

01/08/2019إلى غاٌة   31/01/2019  عبد العالً مٌلود              180113 شبٌبة زلفانة 511 18  أشهر06 

08/09/2019إلى غاٌة   07/03/2019 05اإلحتراز رقم  24  أشهر06   الكاتب العام للنادي            / إتحاد قصر متلٌلً 

18/02/2019 ٌمنع من ممارسة كرة القدم مدى الحٌاة  الكاتب العام للفرٌق            / شباب أوالد زٌد 730 26 مدى الحٌاة 

05/10/2019إلى غاٌة   04/04/2019  العاٌب بشٌر                    / الوفاق الرٌاضً المنٌعة 756 28  أشهر06 

19/12/2019إلى غاٌة   20/02/2017  معطا هللا ٌونس ASBMC 160019 590 24 سنتٌن 

03/01/2021إلى غاٌة   02/01/2018  زعنونً عبد الحمٌد / JSKH 443 16  سنوات03 

03/01/2020إلى غاٌة   02/01/2018  بن فرج بن حرز هللا IRHD 170212 444 16 سنتٌن 

09/01/2020إلى غاٌة   08/01/2018  غربً مصباح / IRBZ 467 17 سنتٌن 

07/09/2019إلى غاٌة   08/03/2018  قامة محمد بشٌر JSKO 17026 596+658 22+25  شهر18 
 

16/05/2019: منجزة بتارٌخ   
 

 



 كرة القدم داخل القاعة
 

 
 ما تبقى من العقوبة

 

تارٌخ بداٌة 
 العقوبة 

 

 
 العقوبة 

 

 المحضر 
 

 رقم القضٌة 
 

 
 النادي 

 
 رقم الرخصة

 
 اإلسم و اللقب

25/01/2020إلى غاٌة   24/01/2019   أوالد النوي عبد القادر      1812373 إتحاد قصر متلٌلً 614 21  سنة01 

2019/2020 مقابالت للموسم 05  07/03/2019   قندوز محمد العربً         1812397 مولودٌة عٌن البٌضاء 691 24  مقابالت08 

2019/2020 مقابالت للموسم 05  07/03/2019  سماحً ٌعقوب 1812428 مولودٌة عٌن البٌضاء 691 24  مقابالت08 

07/03/2019  2019/2020مقابلة لموسم  01 03اإلحتراز رقم  24  مقابالت05      عاشور مبارك                1812327 إتحاد قصر متلٌلً 

2019/2020 مقابالت لموسم 02  11/04/2019  بلفار حسن                     1812714 أهلً حاسً مسعود 755 28  مقابالت03 

2019/2020 مقابالت لموسم 02  18/04/2019  صٌاد خالد                      1812442 وفاء حاسً مسعود 755 28  مقابالت03 

2019/2020 مقابالت لموسم 03  18/04/2019  عمار نصر الدٌن              1812441 وفاء حاسً مسعود 755 28  مقابالت04 
 

16/05/2019: منجزة بتارٌخ   
 

 الفئات الصغرى
 
 

 
 ما تبقى من العقوبة

 

تارٌخ بداٌة 
 العقوبة 

 

 
 العقوبة 

 

 المحضر 
 

 رقم القضٌة 
 

 
 النادي 

 
 رقم الرخصة

 
 اإلسم و اللقب

04/07/2019إلى غاٌة   03/01/2019  موساوي عالء الدٌن          1861038 اإلتحاد السوفً 437 15  أشهر06 

04/07/2019إلى غاٌة   03/01/2019  عاللً أٌوب                    1861045 اإلتحاد السوفً 437 15  أشهر06 

04/01/2020إلى غاٌة   03/01/2019  نكوى عمار                    1861034 اإلتحاد السوفً 437 15  سنة 01 

2019/2020 مقابالت لموسم 02  04/04/2019  أٌمن أسامة                    1860381 شباب بنً ثور 757 27  مقابالت02 

 

16/05/2019: منجزة بتارٌخ   
 

 

المسٌر اإلداري للجنة     

   درٌس الهواري

 


