
تحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدمالا  

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

 

  2018/2019الموسم الرٌاضً 

02:المحضر رقم  

          24/09/2018:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 

 
  

 دراسة القضايا

( أ )مقابالت بطولة القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   

  (:21/09/2018إتحاد بلدية ورقلة فئة األكابر ليوم / أمل سيدي مهدي  ) مقابلة 19القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811455  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           همامً سٌف هللا       -  أمل سٌدي مهدي   

شالل عقٌل             -  أمل سٌدي مهدي 1811456 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        
1810138  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       ساٌح محمد لمٌن       -  إتحاد بلدٌة ورقلة   

 

  (:21/09/2018شباب سيدي بوعزيز فئة األكابر ليوم / وفاق ورقلة )  مقابلة 20القضية رقم 

:اإلنذارات  

         إسم الالعب           النادي  رقم الرخصة لل                العقوبة المسلطة
1810530  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         توٌجٌنً شمس الدٌن  -  وفاق ورقلة   
بلبركة عبد الغنً      -  وفاق ورقلة 1811450 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

 

  (:21/09/2018إتحاد الخنق فئة األكابر ليوم / إتحاد النخلة )  مقابلة 21القضية رقم 

:اإلنذارات  

         إسم الالعب           النادي  رقم الرخصة لل                العقوبة المسلطة
1811285  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         لٌفة سامر              -  إتحاد النخلة        
مقوسً عبد الرحٌم    -  إتحاد الخنق  1810842 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

 

  (:21/09/2018إتحاد الزاوية العابدية فئة األكابر ليوم / أمل ورقلة  ) مقابلة 22القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811483  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           بن هالل محمد         -  أمل ورقلة   

دفرور عثمان          -  إتحاد الزاوٌة العابدٌة 1811427 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        
 



  (:21/09/2018نادي المقارين فئة األكابر ليوم / وفاق مقر  ) مقابلة 23القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810175  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           دقمة مروان            -  وفاق مقر   

 

( ب )القسم الجهوي األول الفوج   
 

  (:22/09/2018إتحاد النزلة فئة األكابر ليوم  / شباب قصر ورقلة ) مقابلة 24القضية رقم 

:اإلنذارات  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بسوي عبد الرزاق     -  إتحاد النزلة     1810180 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً            

 

  (:22/09/2018وفاق هقار تمنراست فئة األكابر ليوم / إتحاد حاسي الرمل )  مقابلة 25القضية رقم 

:اإلنذارات  

         إسم الالعب           النادي  رقم الرخصة لل                العقوبة المسلطة
1810469  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بن تواتً صدام حسٌن -  إتحاد حاسً الرمل    

خلٌفات قمر الدٌن      -  وفاق هقار تمنراست 1811275 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          
تشلعوٌنً ٌوسف       -  وفاق هقار تمنراست 1811304 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

 

  (:22/09/2018 فئة األكابر ليوم نجم باب الوادي/ هالل بلدية غرداية  ) مقابلة 26القضية رقم 

: اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810669  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    جرافً ضٌاء الحق    -  هالل بلدٌة غرداٌة   

24/09/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها +  الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة102) طبقا لنص المادة 

1810717  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    لتوفً عبد القادر       -  هالل بلدٌة غرداٌة   

24/09/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها +  الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة102) طبقا لنص المادة 

 

  (:22/09/2018أولمبي بوعامر فئة األكابر ليوم  / إتحاد بلدية عين البيضاء ) مقابلة 27القضية رقم 

:اإلنذارات  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
قرٌشً صهٌب         -  إتحاد بلدٌة عٌن البٌضاء 1810935 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً            

 

 

 

 

 

 

 



(ب  )مقابالت بطولة القسم الجهوي األول فئة األواسط الفوج   

 

  (:21/09/2018إتحاد بلدية ورقلة فئة األواسط ليوم / أمل سيدي مهدي  ) مقابلة 28القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب        النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1840746  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           بن محمود هشام        -  أمل سٌدي مهدي   

جرو الذٌب موسى     -  إتحاد بلدٌة ورقلة 1840470 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        

:العب معاقب بالطرود  

        إسم الالعب       النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1840712  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن ثابت إبراهٌم الخلٌل    -  أمل سٌدي مهدي   

                   ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 87)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة

 

:المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات  

.22/09/2018مستقبل الحمادٌن لٌوم / شمس األصٌل تمنراست -   

.22/09/2018شباب قصر الحٌران لٌوم / أمل سرٌع متلٌلً -   

.21/09/2018وفاق عٌن ماضً لٌوم / نجوم إلٌزي -   

 

 

 

                            المسير اإلداري لقسم اإلنضباط

                                   دريس الهواري     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


