
 الرابطة الجهوٌة لكرة القدم ورقلة

 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم
L.R.F.O      

 
 

  2018/2019الموسم الرٌاضً 

19:المحضر رقم  

     31/01/2019:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
   

 

دراسة القضاٌا           

 

( أ )مقابالت القسم الجهوي األول لفئة األكابر الفوج   
 

  (:19/01/2019فئة األكابر لٌوم إتحاد ورقلة /  نادي المقارٌن ) مقابلة 533القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810974  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          كروش فاروق           -   نادي المقارٌن 
1810142  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          هرندو فارس           - إتحاد ورقلة 

  

  (:25/01/2019فئة األكابر لٌوم وفاق مقر /  إتحاد الخنق ) مقابلة 534القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة و تقرٌر الحكم-   

  (.إتحاد الخنق)نادي بعد اإلطالع تقرٌر - 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810615  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بوخلخال إبراهٌم       - إتحاد الخنق 

1810355  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بولٌفة خٌر الدٌن         - وفاق مقر 
1810340  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         تواتً بدر الدٌن        - وفاق مقر 

:أحداث أشٌر علٌها  

 بإجتٌاح أرضٌة الملعب بعد نهاٌة المقابلة و اإلعتداء على ثالثً التحكٌم (إتحاد الخنق)قٌام مناصري الفرٌق المحلً نادي - 1

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  ( 04 ) الفقرة 49  ما تسبب فً إصابة الحكم المساعد األول و علٌه نطبق نص المادة 

 . هواة

ابتداء من تارٌخ خارج الدٌار  (02) بدون جمهور منها اثنان (04) بأربعة مقابالت  (إتحاد الخنق)معاقبة فرٌق - 

31/01/2019. 
 

 .31/01/2019فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   (إتحاد الخنق) دج غرامة نافدة ٌدفعها نادي 30.000 ثالثون أالف- 
 

 بسبب سوء  31/01/2019 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (إتحاد الخنق)غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000خمسة أالف - 

 .  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة131) تطبٌقا لنص المادة نظٌم الت  
 

الذٌن لم تعذر تحدٌد هوٌاتهم و بالتالً ٌعاقب (إتحاد الخنق)التهدٌد المتكرر فً حق الحكم الرئٌسً من قبل مسٌري نادي - 2  

:  بما ٌل180049ً    الكاتب العام للنادي المدعو بن أحمد سحنون رخصة رقم   

 
 



  دج تدفع فً أجل شهر10.000غرامة مالٌة نافدة و قدرها  + 31/01/2019أشهر إقصاء نافدة إبتداء من تارٌخ  (06)ستة - 

.من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 121 المادة 31/01/2019 إبتداء من تارٌخ   

 

  (:25/01/2019فئة األكابر لٌوم نجوم إلٌزي /  أمل ورقلة ) مقابلة 535القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811036  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          قوجٌل عبد القادر        -   أمل ورقلة 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811610  بطاقة حمراء بسبب شتم العب خصم  طبشً عبد السالم      -  أمل ورقلة   

31/01/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 3.000 غرامة مالٌة قدرها+                ٌعاقب باإلقصاء لـمقابلتٌن نافدة   

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 111)                طبقا لنص المادة   

1811035  بطاقة حمراء بسبب إهانة الحكم الرئٌسً   بن ساسً عمار         -  أمل ورقلة   

31/01/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000غرامة نافدة قدرها +  مقابالت إقصاء نافدة 04               ٌعاقب بـ   

.(القانون المنظم لبطولة كرة القدم القدم هواة  من 112)                طبقا لنص المادة   
 

  (:25/01/2019فئة األكابر لٌوم إتحاد ورقلة /  شباب سٌدي بوعزٌز ) مقابلة 536القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811882  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن حمٌدة إسحاق         -    شباب سٌدي بوعزٌز   

1811359  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بوخلوة زكرٌاء          - شباب سٌدي بوعزٌز 
1811357  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        وقاد عبد العالً           -    شباب سٌدي بوعزٌز   

 

  (:26/01/2019فئة األكابر لٌوم شبٌبة زلفانة /  شباب حاسً مسعود ) مقابلة 537القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811200  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن شاعة محمد األمٌن   -    شبٌبة زلفانة   

 

 

(  ب )لقسم الجهوي األول لفئة األكابر الفوج ا
 

  (:18/01/2019فئة األكابر لٌوم مستقبل الحمادٌن /  إتحاد عٌن البٌضاء ) مقابلة 538القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811161  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بورقعة محمد أمٌن       -    إتحاد عٌن البٌضاء   
1810154  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          سوٌد محمد              - مستقبل الحمادٌن 

 

  (:26/01/2019فئة األكابر لٌوم هالل غرداٌة /  إتحاد النزلة تقرت ) مقابلة 539 القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810226  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بوطاجٌن فارس          -    إتحاد النزلة تقرت   
1810181  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         مدري محمد رمزي    - إتحاد النزلة تقرت 

 

  (:26/01/2019فئة األكابر لٌوم أمل سرٌع متلٌلً /  شباب قصر ورقلة ) مقابلة 540القضٌة رقم 

:اإلنذارات  



       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811345  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          محجر خالد               -   شباب قصر ورقلة 

 

  (:26/01/2019فئة األكابر لٌوم إتحاد حاسً الرمل /  مستقبل الحمادٌن ) مقابلة 541 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
قاسمً إبراهٌم الخلٌل  -  مستقبل الحمادٌن 1810129 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

31/01/2019تدفع 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 

1810187  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       ضماد أٌوب             -  إتحاد حاسً الرمل   

 

  ( أ ) لفئة األكابر الفوج ثانًمقابالت القسم الجهوي ال
 

  (:25/01/2019فئة األكابر لٌوم نادي بوغفالة /  ترجً تقدٌدٌن )مقابلة  542القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810359  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          مدانً نصر الدٌن        - ترجً تقدٌدٌن 

1810779  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بدوي عبد السالم         -   نادي بوغفالة 
 

  (:25/01/2019فئة األكابر لٌوم إتحاد النزلة الوادي /  رائد حاسً القارة ) مقابلة 543 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810020  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       سعٌدات نذٌر            -  رائد حاسً القارة   

 

  (:25/01/2019فئة األكابر لٌوم شباب الحدب /  إتحاد أنقوسة ) مقابلة 544القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810546  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         العمري لحسن            - إتحاد أنقوسة 

1811864  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بورقعة مصطفى         -   شباب الحدب 
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810545  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن   مخلوفً محمد         -  إتحاد أنقوسة 

  لبطولة  من القانون المنظم103) طبقا لنص المادة  03/01/2019 إبتداء من تارٌخ ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

1811868  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن   بوصوفة أدم           -  شباب الحدب 

  لبطولة  من القانون المنظم103) طبقا لنص المادة  31/01/2019 إبتداء من تارٌخ ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

                                         .(كرة القدم هواة                
 

  ( ب )مقابالت القسم الجهوي الثانً لفئة األكابر الفوج 
 

  (:25/01/2019فئة األكابر لٌوم مولودٌة بامندٌل /  نادي سٌدي خوٌلد ) مقابلة 545القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811832  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         زوه معراج             - نادي سٌدي خوٌلد 
1841467  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عشو محمد              -  نادي سٌدي خوٌلد   

1810599   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       زرقون بوحفص        -  مولودٌة بامندٌل   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (:26/01/2019فئة األكابر لٌوم أتلٌتٌك حاسً مسعود /  أمل سوف ) مقابلة 546القضٌة رقم 

. بعد اإلطالع على ورقة المقابلة و تقرٌر الحكم-  

.(أمل سوف  ) بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -  

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811142  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        لموشً عبد الرحمان   -  أمل سوف   
1811639  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          قطعً العربً           - أتلٌتٌك حاسً مسعود 

 

 حٌث أن المقابلة توقفت فً الدقٌقة  بسبب عدم إكتمال الوقت القانونً نظرا لبداٌتها فً وقت متأخر و دخول وقت المقابلة -

.الالحقة لها  

 لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة
 

.   و بالتالً إعادة برمجة المقابلة لوقت الحقلبطولة كرة القدم هواة من القانون المنظم 73تطبٌق نص المادة -   

 
ل  

  (:25/01/2019فئة األكابر لٌوم مستقبل بلدة عمر /  مولودٌة سعٌد عتبة ) مقابلة 547القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812594  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بلحبٌب محمد نجٌب    -  مستقبل بلدة عمر   

 

  (:26/01/2019فئة األكابر لٌوم شباب القواطٌن /  إتحاد عجاجة ) مقابلة 548القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811519  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        درٌد محمد عبد الحمٌد  -    إتحاد عجاجة   
1811958  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          خضران أحمد          - إتحاد عجاجة 

1811522  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بوعافٌة عالء الدٌن      -    إتحاد عجاجة   
1811526  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بلحرش إسماعٌل        - إتحاد عجاجة 

1811955  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         رواي عبد السالم       - إتحاد عجاجة 
1810987  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        زواري فرحات ٌوسف  -    شباب القواطٌن   

1810761  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          عاشور عبد الناصر    - شباب القواطٌن 

:غرامات  
 

  بسبب وذلك31/01/2019فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( إتحاد عجاجة )غرامة ٌدفعها نادي  دج 3.000 أالفثالثة - 

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

  (:26/01/2019فئة األكابر لٌوم مولودٌة المقارٌن /  نجم بوغفالة ) مقابلة 549القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810687  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن ساسً أحمد         -  نجم بوغفالة   

1811401  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        صدٌقً ضٌاء الدٌن    -  مولودٌة المقارٌن   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811445  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن خضران معتز باهلل     -  مولودٌة المقارٌن   

  لبطولة  من القانون المنظم103) طبقا لنص المادة  31/01/2019 إبتداء من تارٌخ ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة
 



 

 

 

   

(ج  )مقابالت القسم الجهوي الثانً لفئة األكابر الفوج   
 

  (:25/01/2019فئة األكابر لٌوم نادي األغواط / جوهرة قصر الحٌران  ) مقابلة 550القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811570  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        سلٌمانً خٌر لدٌن      -  نادي االغواط   

 

  (:26/01/2019فئة األكابر لٌوم رائد سٌدي ساعد /  رائد المنٌعة ) مقابلة 551القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810245  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         ٌحً محمد              - رائد المنٌعة 

1810116  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        خفٌف خالد              -  رائد المنٌعة   

1810209   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       طاهري سٌف الدٌن    -  رائد سٌدي ساعد   
 

  (:25/01/2019فئة األكابر لٌوم مولودٌة البٌضاء /  وداد مدٌنة زلفانة ) مقابلة 552القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810273  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         حاج محمد إسحاق      - وداد مدٌنة زلفانة 

1810846   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       زراطة بلقاسم           -  مولودٌة البٌضاء   
 

  (:25/01/2019فئة األكابر لٌوم إتحاد برٌان /  وداد األغواط ) مقابلة 553القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811641  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بوغنٌسة عبد القادر    - وداد مدٌنة زلفانة 

1810561   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بساس عبد المجٌد      -  مولودٌة البٌضاء   
بن حكو إبراهٌم الخلٌل-  مستقبل الحمادٌن 1812598 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

31/01/2019تدفع 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 

جربوعة الطاهر        -  مستقبل الحمادٌن 1812619 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

31/01/2019تدفع 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 
 

:أحداث أشٌر علٌها  

: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 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

  سنة (19) فئة األواسط األقل من بطولة القسم الجهوي

 

( أ )الفوج   
 

  (:25/01/2019فئة األواسط لٌوم مشعل حاسً مسعود /  شباب بنً ثور ) مقابلة 557القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1840919  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       دقٌش بلخٌر             -  شباب بنً ثور   
1860435  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بروال محمد الصالح   -  شباب بنً ثور   

1861057   بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار ناقص ولٌد عبد الغفار  -  شباب بنً ثور   

   من85)  طبقا لنص  المادة 31/01/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

 
 

( ب )الفوج   

  (:25/01/2019فئة األواسط لٌوم إتحاد ورقلة /  شباب سٌدي بوعزٌز ) مقابلة 558القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1840684  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        قماري فارس            -  شباب سٌدي بوعزٌز   
1861071  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        طاجٌن عبد الستار      -  شباب سٌدي بوعزٌز   

1841328  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          صحراوي بالل         - شباب سٌدي بوعزٌز 

1840685  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        رحمانً محمد أكرم    -  شباب سٌدي بوعزٌز   
1840681  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          سعٌدي ضٌاء           - شباب سٌدي بوعزٌز 

1840691  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          شعوبً محمد فؤاد     - شباب سٌدي بوعزٌز 
1841678  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          مجوجة محمد ٌاسٌن   - شباب سٌدي بوعزٌز 

1840654  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         لعمامرة عماد الدٌن    - إتحاد ورقلة 

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1840680  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن رزاق سالم ٌوسف       -  شباب سٌدي بوعزٌز   

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

:غرامات  
 

  31/01/2019فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شباب سٌدي بوعزٌز)غرامة ٌدفعها نادي  دج 2.500 ألفٌن و خمسمائة- 

  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 107)و هذا تطبٌقا لنص المادة  ( إنذارات 08 )التسٌٌر للفرٌق  بسبب سوء وذلك  

.(  الفئات الصغرى  
 

( ه )الفوج   
 

  (:26/01/2019فئة األواسط لٌوم مولودٌة سٌدي سلٌمان / مولودٌة المقارٌن ) مقابلة 559القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1840847  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       زوزو محمد العٌد      -  مولودٌة المقارٌن   



1840743  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       العابد فارس             -  مولودٌة سٌدي سلٌمان   
 

 

 

 

 إستئناف
  (:11/01/2019فئة األواسط لٌوم أولمبً الوادي /  شباب جامعة)  مقابلة 17 محضر رقم 491القضٌة رقم 

 

بعدما   (أولمبً الوادي  ) مدرب نادي 180169قررت اللجنة إلغاء العقوبة المسلطة على السٌد معامرة تجانً رخصة رقم - 

 .ثبت لها عدم تواجد هذا األخٌر على مستوى التراب الوطنً ٌوم المقابلة
 

.الباقً دون تغٌٌر  

  (:18/01/2019فئة األكابر لٌوم شباب تبسبست /   شبٌبة زلفانة)مقابلة  18محضر رقم  511القضٌة رقم 

. بعد اإلطالع على ورقة المقابلة و تقرٌر الحكم-  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811194  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  دشاش حمزة            -  شبٌبة زلفانة   

  تدفع فًدج 3.000غرامة مالٌة قدرها + مقابالت نافدة ( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة -                خصم دون إحداث ضرر جسدي 

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 24/01/2019               أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

1811841  بطاقة حمراء بسبب شتم العب خصم  زنو أنور عبد الباسط   -  شباب تبسبست   

24/01/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 3.000 غرامة مالٌة قدرها+                ٌعاقب باإلقصاء لـمقابلتٌن نافدة   

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 111)                طبقا لنص المادة   

:أحداث أشٌر علٌها  

أثناء سٌر اللقاء لمرات متتالٌة و ذلك فً الدقٌقتٌن ( شبٌبة زلفانة ) إجتٌاح أرضٌة الملعب من طرف جمهور الفرٌق المحلً -  

. 82 و 74  
 

  على الالعب زنو أنور 1811194دشاش حمزة رخصة رقم  ( شبٌبة زلفانة ) بعد إعتداء العب نادي 74حٌث فً الدقٌقة - 

بإجتٌاح الملعب  ( شبٌبة زلفانة) قام جمهور الفرٌق المحلً  ( شباب تبسبست ) من فرٌق 1811841عبد الباسط رخصة رقم   

. دقائق07ما تسبب فً توقف المبارة لـ  ( شباب تبسبست )و اإلعتداء على العبً الفرٌق الضٌف   
 

باإلحتجاج العنٌف على المساعد األول للحكم ( شبٌبة زلفانة ) قام المسٌر عبد العالً مٌلود من فرٌق 81حٌث فً الدقٌقة -   

.بعدما رفع هذا األخٌر الراٌة لوجود حالة تسلل  
 

باإلحتجاج ( شبٌبة زلفانة ) و بعد تسجٌل الفربق الضٌف الهدف الثانً قام مجموعة من مسٌري نادي 86حٌث فً الدقٌقة -   

 على المساعد الثانً للحكم و هو األمر الذي أدى إلى إجتٌاح الجمهور ساحة الملعب و تم اإلعتداء الجسدي على الحكم المساعد

. دقائق08الثانً ما أدى لتوقف المقابلة لثانً مرة لمدة   
 

(شبٌبة زلفانة) من فرٌق 1811187حٌث أنه بعد إعالن الحكم عن نهاٌة المقابلة قام الالعب سوٌد عبد الرزاق رخصة رقم -   

.قام باإعتداء الجسدي على الحكم المساعد الثانً على مستوى الركبة  
 

:على النحو التالً ( شبٌبة زلفانة )حٌث بعد الدراسة تقرر تطبٌق النصوص القانونٌة المعمول بها ومعاقبة نادي -   

  طبقا لنص المادة 24/01/2019إبتداء من تارٌخ  ( شبٌبة زلفانة) بدون جمهور نافدة بالنسبة للفرٌق المخالف  (02)مقابلتٌن      - 

بسبب إجتٌاح أرضٌة الملعب المودي ألحداث خطٌرة تمثلت فً من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 04 الفقرة 47       

 . اإلعتداء على الحكم المساعد الثانً من جهة و اإلخالل بالنظام العام من جهة ثانٌة     
 

 

 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شبٌبة زلفانة) دج غرامة نافدة ٌدفعها النادي الرٌاضً  ( 25.000 )خمسة وعشرون ألف     - 

     24/01/2019. 
 

غرامة مالٌة +  بقابلة واحدة إقصاء نافد 1811190عبد العالً بشٌر رخصة رقم  ( شبٌبة زلفانة )معاقبة قائد فرٌق نادي     -   



  بسبب اإلحتجاج الجماعً لمسٌري الفرٌق على الحكم 31/01/2019 دج تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ 3.000    قدرها 

.من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 02 الفقرة 101    المساعد الثانً و اللذٌن لم تحدد هوٌتهم وذلك طبقا لنص المادة   

 

باإلقصاء النافد لمدة سنة إبتداء من تارٌخ ( شبٌبة زلفانة ) من فرٌق 1811187معاقبة الالعب سوٌد عبد الرزاق رخصة رقم     -   

  طبقا لنص المادة31/01/2019 دج تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ 10.000غرامة مالٌة نافدة قدرها  + 24/01/2019   

  و ذلك بسبب إعتداء هذا الالعب على الحكم المساعد الثانً دون إحداث ضررمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 114   

.    جسمانً ٌذكر  
 

  أشهر نافدة إبتداء من تارٌخ 06باإلقصاء لمدة  ( شبٌبة زلفانة ) كاتب عام نادي 180113معاقبة عبد العالً مٌلود رخصة رقم    - 

من القانون 120 طبقا لنص المادة 31/01/2019 دج تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ 5.000غرامة قدرها  + 24/01/2019    

. و ذلك بسبب محاولة اإلعتداء الحكم المساعد األول لوال تدخل رجال القوة العمومٌة   المنظم لبطولة كرة القدم هواة  

:غرامة على النادي     

  بسبب24/01/2019فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( شبٌبة زلفانة) دج غرامة نافدة ٌدفعها فرٌق  ( 5.000 ) خمسة أالف   - 

.من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 131    سوء النتظٌم طبقا لنص المادة   

 

   :مالحظة   

  و الالعب سوٌد عبد الرزاق رخصة رقم1811190تم تمدٌد أجل معاقبة كل من الالعب عبد العالً بشٌر رخصة رقم    - 

  و ذلك راجع لعدم إخطار النادي31/01/2019 إبتداء من تارٌخ 180113 و المسٌر عبد العالً مٌلود رخصة رقم 1811187    

.     من قبل الرابطة قبل تارٌخ المقابلة التً تلت العقوبات  

 

.الباقً دون تغٌٌر       

:المقابالت التً لم تسجل بها أٌة مخالفات  

.18/01/2019 بتارٌخ  إتحاد أنقوسة /إتحاد الحمادٌن-   

.19/01/2019 بتارٌخ مولودٌة سكرةالقعدة / إتحاد النزلة الوادي-   

.25/01/2019تارٌخ ب نادي المقاري/ وفاق عٌن ماضً -   

.25/01/2019تارٌخ وفاق ورقلة ب/ إتحاد الزاوٌة العابدٌة -   

.25/01/2019بتارٌخ  شباب سٌدي عمران  /شباب تبسبست-   

.25/01/2019 بتارٌخ  وفاق المغٌر /شباب حً المنظر الجمٌل-   

.25/01/2019 بتارٌخ  إتحاد العسافٌة /إتحاد حاسً الدالعة-   

.26/01/2019 بتارٌخ  إتحاد الحمادٌن /مولودٌة سكرة-   

.26/01/2019 بتارٌخ  نصر حاسً الدالعة /مولودٌة أوالد القعدة-   

 

 

 

المسٌر اإلداري لقسم اإلنضباط                                               
                                         ي درٌس الهوار

 

 

 

 

 

 



 

 

                                              
 


