
 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم          

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

 
 
 

  2018/2019الموسم الرٌاضً 

20:المحضر رقم  

     07/02/2019:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
   

 

دراسة القضاٌا           

( أ )مقابالت القسم الجهوي األول لفئة األكابر الفوج   
 

  (:01/02/2019فئة األكابر لٌوم أمل ورقلة /  أمل سٌدي مهدي ) مقابلة 557القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811464  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        جواحً بوبكر            -    أمل سٌدي مهدي   
1811038  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          هبال إسماعٌل           - أمل ورقلة 

  

  (:02/02/2019فئة األكابر لٌوم إتحاد الخنق /  وفاق ورقلة ) مقابلة 558القضٌة رقم 

.(على ورقة المقابلة و تقرٌر الحكم  )بعد اإلطالع المرفقة بالملف -   

.(وفاق ورقلة  )بعد اإلطالع تقرٌر نادي -   

.بعد اإلطالع تقرٌر مساعد األول الحكم-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811446  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        دقٌش العٌد               -    وفاق ورقلة   
1811749  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          ركبً حمزة             - وفاق ورقلة 

1811450  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بلبركة عبد العالً       - وفاق ورقلة 
1810735  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        نٌة عبد الرحمان         -    إتحاد الخنق   

1810841  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          مرٌزقً مصطفى علً - إتحاد الخنق 
1812576  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        فتٌتة عبد الجلٌل          -    إتحاد الخنق   

1810614  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بوحملة مسعود          - إتحاد الخنق 

:أحداث أشٌر علٌها  

 و الذي لم تحدٌد هوٌته و بالتالً تقع (وفاق ورقلة  )تعرض الحكم المساعد األول لالعتداء من قبل أحد مسٌري نادي - 

نافدة بعدم مزاولة أي نشاط أو وظٌفة (02)المسؤولٌة على عاتق الكاتب العام للنادي و الذي ٌعاقب باإلقصاء لمدة سنتٌن   

  دج تدفع فً أجل شهر ابتداء من تارٌخ20.000غرامة نافدة بقٌمة  + 07/02/2019 لها صلة بكرة القدم ابتداء من تارٌخ 

.   (من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 114)  طبقا المادة 07/02/2019          

 

 
 

 

 



  (:02/02/2019فئة األكابر لٌوم شباب سٌدي بوعزٌز /  نجوم إلٌزي ) مقابلة 559القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811690  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       موالي علً              -    نجوم إلٌزي   

1812164  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         طٌار محمد عبد القادر - نجوم إلٌزي 
1812581  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       جدرة بدر الدٌن          -    شباب سٌدي بوعزٌز   

1811357  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         وقاد عبد العالً         - شباب سٌدي بوعزٌز 

:أحداث أشٌر علٌها  

مقداد منصور بإهانة الحكم الرئٌسً بعد نهاٌة المباراة( شباب سٌدي بوعزٌز ) قٌام مساعد مدب الفرٌق الزائر نادي - 1  

من القانون المنظم لبطولة  112 )   كما بدرت منه تصرفات منافٌة لألخالق و علٌه ٌعاقب هذا المسٌر طبقا لنص المادة   

  أشهر نافدة بمنعه من ممارسة أي نشاط أو وظٌفة مرتبطة بكرة القدم ابتداء من (06)باإلقصاء لمدة  ( هواة كرة القدم  

.    07/02/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000غرامة نافدة بمقدار  + 07/02/2019تارٌخ     
   

  (:02/02/2019فئة األكابر لٌوم إتحاد النخلة /  وفاق مقر ) مقابلة 560القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810356  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       النوي عقبة               -    وفاق مقر   
1811378  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       زواري فرحات ٌوسف  -    إتحاد النخلة   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812587  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن بن شاوي محمد رضوان -  وفاق مقر   

  لبطولة  من القانون المنظم103) طبقا لنص المادة  07/02/2019 إبتداء من تارٌخ ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

   (.                                                                      كرة القدم هواة

1811286  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن بوزٌاد حسام الدٌن      -  إتحاد النخلة   

  لبطولة  من القانون المنظم103) طبقا لنص المادة  07/02/2019 إبتداء من تارٌخ ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

  (:02/02/2019فئة األكابر لٌوم إتحاد الزاوٌة العابدٌة /  نادي المقارٌن ) مقابلة 561القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811242  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        خراز عبد المطلب       -    إتحاد الزاوٌة العابدٌة   
بوغابة نسٌم              -    إتحاد الزاوٌة العابدٌة 1811706 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

07/02/2019تدفع 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 

دروٌش محمد الكبٌر   -  إتحاد الزاوٌة العابدٌة 1811595 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

07/02/2019تدفع 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 

 

 

 

 

 

 



  (:02/02/2019فئة األكابر لٌوم وفاق عٌن ماضً /  إتحاد ورقلة ) مقابلة 562القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810136  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بوكناشة حسنً           -   إتحاد ورقلة 

1812566  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بن قٌط محمد            - وفاق عٌن ماضً 
 

( ب )القسم الجهوي األول لفئة األكابر الفوج   
 

  (:25/01/2019فئة األكابر لٌوم إتحاد عٌن البٌضاء /  شمس األصٌل تمنراست ) مقابلة 563القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812477  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        علٌلً إبراهٌم            -    شمس األصٌل تمنراست   
1810702  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          مكاوي ٌاسٌن           - إتحاد عٌن البٌضاء 

1810785  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بكٌرات محمد لمٌن     - إتحاد عٌن البٌضاء 
 

  (:01/02/2019فئة األكابر لٌوم نجم باب الوادي /  أمل سرٌع متلٌلً ) مقابلة 564القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811512  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        سرٌر إسالم              -    أمل سرٌع متلٌلً   

 

  (:01/02/2019فئة األكابر لٌوم شباب قصر ورقلة /  إتحاد عٌن البٌضاء ) مقابلة 565القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810851  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         برجً محمد لمٌن        -   إتحاد عٌن البٌضاء 

1812582  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       عماري بصٌلة           -    إتحاد عٌن البٌضاء   
1811625  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       طاهرة توفٌق             -    شباب قصر ورقلة   

 

  ( أ ) لفئة األكابر الفوج ثانًالقسم الجهوي ال
 

 

  (:01/02/2019فئة األكابر لٌوم إتحاد أنقوسة /  شبٌبة زلفانة ) مقابلة 566القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811205  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        علماوي مصطفى        -    شبٌبة زلفانة   

1810983  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          عانو أٌمن               - إتحاد أنقوسة 
 

  (:02/02/2019فئة األكابر لٌوم أولمبً الوادي /  نادي بوغفالة ) مقابلة 567القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1840193  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بوطٌب المعتز باهلل      -    نادي بوغفالة   

1811133  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          دٌدي الحاج المشري   - أولمبً باب الوادي 
 

 

 

 

 

 



  ( ب ) لفئة األكابر الفوج ثانًالقسم الجهوي ال
 

  (:25/01/2019فئة األكابر لٌوم شباب جامعة /  مولودٌة حاسً مسعود ) مقابلة 568القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة و تقرٌر الحكم-   

  بإهانة الحكم الرئٌسً وعلٌه ٌعاقب هذا األخٌر180129 حمانً عمر رخصة رقم (شباب جامعة  )قٌام مدرب نادي - 

  دج10.000غرامة نافدة مقدرة بـ +  أشهر بعدم ممارسة أي وظٌفة أو نشاط له عالقة بكرة القدم 06  باإلقصاء النافد لمدة 

. (من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 112)  طبقا لنص المادة 31/01/2019  تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

ساٌغً سمٌر بعد نهاٌة المقابلة بتحرٌض الجمهور بغٌة اإلعتداء على الطاقم  (شباب جامعة  )حٌث قام كاتب فرٌق نادي -  

التحكٌمً ما نجم عنه إجتٌاح الجمهور أرضٌة الملعب و هو األمر الذي من شأنه اإلخالل بالنظام العام أو التسبب فً أحداث 

وبالتالً معاقبة كاتب  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 123) خطٌرة و علٌه نطبق فً هذا الصدد أحكام المادة 

: على النحو التالًساٌغً سمٌرعام نادي شباب جامعة   

  دج بسبب التحرٌض على إرتكاب 50.000غرامة مالٌة قدرها  + 31/01/2019إقصاء نافدة إبتداء من تارٌخ  (02)سنتٌن  - 

.  أعمال عنف داخل الملعب  
 

  (:02/02/2019فئة األكابر لٌوم مولودٌة حاسً مسعود /  أتلٌتٌك حاسً مسعود ) مقابلة 569القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.(أتلٌتٌك حاسً مسعود  )بعد اإلطالع على تقارٌر نادي -   

. من الشوط الثانً بعد مغادرة سٌارة اإلسعاف أرضٌة الملعب35حٌث أن المقابلة توقفت فً الدقٌقة -   

. (من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 21) بعد دراسة الملف تقرر تطبٌق نص المادة -   

: السالفة الذكر السٌما الحالة الثانٌة التً تخص مرحلة العودة تفرض ماٌل21ًحسب أن نص المادة -   

.(مولودٌة حاسً مسعود  ) لصالح فرٌق 03/00بنتٌجة  (أتلٌتٌك حاسً مسعود  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.  (أتلٌتٌك حاسً مسعود  ) من رصٌد نادي (02 )خصم نقطتٌن-   

.   07/02/2019غرامة نافدة تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 20.000عشرون ألف -   
 

  ( ج ) لفئة األكابر الفوج ثانًالقسم الجهوي ال
 

  (:07/12/2019فئة األكابر لٌوم إتحاد برٌان /  مستقبل لماضً )  مرحلة الذهاب مقابلة570القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810294  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       قصري إلٌاس            -    وداد مدٌنة زلفانة   

1841530  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         عمٌر محمد             - ترجً مرماد 
 

  (:01/02/2019فئة األكابر لٌوم ترجً مرماد /  وداد مدٌنة زلفانة ) مقابلة 571القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810294  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        قصري إلٌاس            -    وداد مدٌنة زلفانة   

1841530  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          عمٌر محمد             - ترجً مرماد 
 

  (:01/02/2019فئة األكابر لٌوم جوهرة قصر الحٌران /  إتحاد العسافٌة )مقابلة  572القضٌة رقم 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810959  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن جمات سفٌان           -  إتحاد العسافٌة   

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

 

 

 



  (:01/02/2019فئة األكابر لٌوم مولودٌة أوالد القعدة /  إتحاد برٌان ) مقابلة 573القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811296  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         أوالد الطاهر الطاهر    -   إتحاد برٌان 

1810419  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        سعدي مٌلود              -    مولودٌة أوالد القعدة   
 

 

 

  (:01/02/2019فئة األكابر لٌوم إتحاد حاسً الدالعة /  مستقبل لماضً ) مقابلة 574القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810515  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن دوحٌة عبد الجلٌل    -    مستقبل لماضً   

1810604  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          نونٌمة الحسنً          - مستقبل لماضً 
1810519  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          دوٌدة سفٌان              -   مستقبل لماضً 

1810066  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بن مجغاٌة أحمد        - إتحاد حاسً الدالعة 
1810182  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          قدٌم عبد القادر           -   إتحاد حاسً الدالعة 

  

   (:01/02/2019فئة األكابر لٌوم مولودٌة البٌضاء /  رائد سٌدي ساعد ) مقابلة 575القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة و تقرٌر الحكم-   

.(رائد قلتة سٌدي ساعد  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

.(مولودٌة البٌضاء  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810228  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن ناصر أحمد          -    رائد سٌدي ساعد   
1810220  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        هٌالمً عبد العلٌم       -    رائد سٌدي ساعد   

1810367  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        ذٌب محمود              -    رائد سٌدي ساعد   
1810209  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        طاهري سٌف اإلسالم   -    رائد سٌدي ساعد   

1810306  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         جابري جلول           - رائد سٌدي ساعد 

1810322  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        كشنة لعجال              -    مولودٌة البٌضاء   
1810328  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        قرشالة قوٌدر            -    مولودٌة البٌضاء   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810214  بطاقة حمراء بسبب شتم الحكم الرئٌسً   قرع إبراهٌم            -  رائد سٌدي ساعد   

07/02/2019تدفع 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   

:غرامات  
 

  بسبب وذلك07/02/2019 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( رائد سٌدي ساعد )غرامة ٌدفعها نادي  دج 3.000 أالفثالثة - 

.  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة130) و هذا تطبٌقا لنص المادة  ( إنذارات 06 )التسٌٌر للفرٌق   سوء   

:أحداث أشٌر علٌها  

قٌام جمهور الفرٌقٌن المحلً و الزائر بإجتٌاح أرضٌة الملعب و وقوع مناوشات فٌما بٌنهما مصحوبة برمً الحجارة ما-   

  نجم عنه حدوث أضرار جسمانٌة بالنسبة لعدد من الالعبٌن هذا من جهة و من جهة ثانٌة اإلخالل بالنظام العام باإلضافة إلى 

 47داخل المدرجات وعلٌه نطبق أحكام المادتٌن  ( رائد سٌدي ساعد )إستعمال األلعاب النارٌة من طرف مناصري فرٌق 

: و علٌه ٌعاقب الفرٌقٌن كاألتً المنظم لبطولة كرة القدم هواة من القانون(د) و (أ) الفقرة 49 و (04)الفقرة   

 

 

 



  بسبب اإلجتٌاح المصحوب07/02/2019إبتداء من تارٌخ  بدون جمهور (02) بمقابلتٌن ( رائد سٌدي ساعد )معاقبة نادي - 

.  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة04 الفقرة 47) تطبٌقا لنص المادة برشق الحجارة و المؤدي ألحداث خطٌرة   

فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( رائد سٌدي ساعد ) غرامة نافدة ٌدفعها فرٌق  دج25.000خمسة و عشرون ألف - 

07/02/2019.  

07/02/2019فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( رائد سٌدي ساعد ) غرامة نافدة ٌدفعها فرٌق  دج10.000عشرة أالف -   

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفقرة أ 49) بسبب إستعمال األلعاب النارٌة بالمدرجات وهذا بحسب نص المادة   

. ( هواة  

بسبب سوء  07/02/2019 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( رائد سٌدي ساعد )غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000خمسة أالف -   

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

  بسبب اإلجتٌاح المالزم 07/02/2019إبتداء من تارٌخ  بدون جمهور (02)بمقابلتٌن  ( مولودٌة البٌضاء )معاقبة نادي - 

.  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة04 الفقرة 47) تطبٌقا لنص المادة لرمً الحجارة و المؤدي ألحداث خطٌرة   

فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   ( مولودٌة البٌضاء ) غرامة نافدة ٌدفعها فرٌق  دج25.000خمسة و عشرون ألف - 

07/02/2019.  

بسبب سوء  07/02/2019 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( مولودٌة البٌضاء )غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000خمسة أالف -   

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

  (:01/02/2019فئة األكابر لٌوم وداد األغواط /  نادي األغواط ) مقابلة 576 القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811652  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عبٌرات الساٌح          -    نادي األغواط   

1811569  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بوط عبد الرزاق       - نادي األغواط 
1811596  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بلٌحة الحاج عٌسى     - نادي األغواط 

بوزلخ أشرف ٌاسٌن   -  نادي األغواط 1811642 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

07/02/2019تدفع 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 

1810559  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        نواٌل محمد مصباح     -    وداد األغواط   

1810771  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         حسانً أحمد            - وداد األغواط 
1810598  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         طالبً محمد البشٌر    - وداد األغواط 

بقاق محمد نور اإلسالم-  وداد األغواط 1810772 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

07/02/2019تدفع 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 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810561  بطاقة حمراء بسبب شتم الحكم الرئٌسً   بساس عبد المجٌد       -  وداد األغواط   

07/02/2019تدفع 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   

:غرامات  
 

  بسبب وذلك07/02/2019فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (  وداد األغواط )غرامة ٌدفعها نادي  دج 3.000 أالفثالثة - 

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

 

 

 

 

 

 



 

  (:01/02/2019فئة األكابر لٌوم رائد المنٌعة /  نصر حاسً الدالعة ) مقابلة 577القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810592  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن ماهٌة صهٌب         -    نصر حاسً الدالعة   

1810099  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بن خدة ٌوسف          - رائد المنٌعة 
 

( 1د )مقابالت القسم الجهوي الثانً لفئة األكابر الفوج   
 

  (:25/01/2019فئة األكابر لٌوم شباب بلدٌة إلٌزي /  تٌن تزرٌفت جانت ) مقابلة 578القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع ورقة المقابلة وتقرٌر الحكم-   

  (. شباب بلدٌة إلٌزي) و فرٌق  ( تٌن تزرٌفت جانت )بعد اإلطالع على تقرٌر كل من فرٌق - 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812087  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         كادي سٌف الدٌن       - تٌن تزرٌفت جانت 

بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   رقم  الزاوي عبد الرحٌم     -  شباب بلدٌة إلٌزي 1811753   

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 

1811743  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         مفٌصل عبد هللا         - شباب بلدٌة إلٌزي 

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

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811994  بطاقة حمراء بسبب شتم الحكم الرئٌسً   بن عمر علً           -  شباب بلدٌة إلٌزي   

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

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

:أحداث أشٌر علٌها  

  من الشوط الثانً بعد اإلعتداء على الحكم الرئٌس24ًبعد دراسة وثائق الملف إتضح بأن اللقاء قد توقف فً الدقٌقة - 

. (تٌن تزرٌفت جانت)  من فرٌق 1812083   من طرف الالعب بوشباك بدر الدٌن رخصة رقم   

. (تٌن تزرٌفت جانت) حٌث أن الحكم واصل المقابلة جراء الضغط الذي مورس علٌه من طرف العبً فرٌق -   

  أمنغاس عبد القادر (شباب بلدٌة إلٌزي) حٌث أن الحكم الرئٌسً تم منعه من مواصلة المبارة من طرف رئٌس نادي - 

  (تٌن تزرٌفت جانت)   هذا األخٌر الذي طلب من الحكم إٌقاف اللقاء بسبب اإلعتداء الذي تعرض له من طرف العب فرٌق 

.  باإلعتداء علٌه (شباب بلدٌة إلٌزي)   إال أن الحكم أصر على المواصلة فقام رئٌس فرٌق   

  بمحاول اإلعتداء على الحكم (شباب بلدٌة إلٌزي)  من نادي 1812068حٌث قام الالعب بشونً مسعود رخصة رقم - 

.  الرئٌسً  

. حٌث و نظرا لهذه األجواء المشحونة التً كان علٌها الملعب إستحال على الحكم إٌقاف اللقاء-   

 أمنغاس عبد القادر برفقة مجموعة من األشخاص  بمحاولة اإلعتداء على الطاقم  (شباب بلدٌة إلٌزي) حٌث قام رئٌس نادي - 

 التحكٌمً فً الٌوم الموالً  للمبارة كما حاولوا منع الحكم من إجراء مقابلة ذلك التً جمعت كل من فرٌق إتحاد

.  26/01/2019وفاق جانت بتارٌخ / شباب إلٌزي   

 أمنغاس عبد القادر برفقة مجموعة من  (شباب بلدٌة إلٌزي) حٌث و أثناء سٌر المقابلة السالفة الذكر قام رئٌس نادي - 

.                   األشخاص بإجتٌاح ساحة الملعب و محاولة اإلعتداء على الطاقم التحكٌمً  
 

 

 

 

 

 



 

 لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة
 

. نقطة لكل فرٌق00 بنتٌجة  (شباب بلدٌة إلٌزي)  و  (تٌن تزرٌفت جانت) خسارة المقابلة بالنسبة لكال الفرٌقٌن -   

  إقصاء نافدة إبتداء (01) بسنة  (تٌن تزرٌفت جانت)  من فرٌق 1812083معاقبة الالعب بوشباك بدر الدٌن رخصة رقم - 

  طبقا لنص المادةإبتداء من تارٌخر تدفع فً أجل شه  دج10.000غرامة نافدة قدرها  + 31/01/2019 من تارٌخ 

  . ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة114)  

  إقصاء نافدة بالمنع من ممارسة إي نشاط أو (02)أمنغاس عبد القادر بسنتٌن  ( شباب بلدٌة إلٌزي )معاقبة رئٌس نادي -  

رتدفع فً أجل شه دج 20.000غرامة نافدة قدرها  + 31/01/2019   وظٌفة لها عالقة بكرة القدم إبتداء من تارٌخ   

. ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة114)  طبقا لنص المادة 31/01/2019 إبتداء من تارٌخ     
 

  من تارٌخ مقابالت إقصاء نافدة(08) بـ 1812068 من فرٌق 1812068معاقبة الالعب بشونً مسعود رخصة رقم - 

  طبقا لنص المادة31/01/2019 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج5.000غرامة نافدة مقدرة بـ  + 31/01/2019  

.   ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 120)    

  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (تٌن تزرٌفت جانت) غرامة مالٌة نافدة ٌدفعها نادي  دج 5.000خمسة أالف        -  

.  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة131) تطبٌقا لنص المادة نظٌم  الت بسبب سوء31/01/2019            

  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (تٌن تزرٌفت جانت)  غرامة مالٌة نافدة ٌدفعها نادي  دج5.000خمسة أالف   -  

.  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة131) تطبٌقا لنص المادة نظٌم  الت بسبب سوء31/01/2019     

  بسبب إجتٌاح 31/01/2019إبتداء من تارٌخ  بدون جمهور (02) بمقابلتٌن  (تٌن تزرٌفت جانت) معاقبة نادي  -   

         .  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة04 الفقرة 47) نص المادة مناصرٌه أرضٌة الملعب طبق ل

فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   (تٌن تزرٌفت جانت) غرامة نافدة ٌدفعها فرٌق  دج 25.000خمسة و عشرون ألف  -   

   31/01/2019.  

  بسبب إجتٌاح  3/01/2019إبتداء من تارٌخ  بدون جمهور (02) بمقابلتٌن  (شباب بلدٌة إلٌزي) معاقبة نادي - 

         .  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة04 الفقرة 47) نص المادة مناصرٌه أرضٌة الملعب طبق ل

فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   (شباب بلدٌة إلٌزي) غرامة نافدة ٌدفعها فرٌق  دج 25.000خمسة و عشرون ألف  -   

   31/01/2019.  
 

فئة األكابر ل كرة القدم داخل القاعة كأس الجمهورٌة  
 

 

  (:12/01/2019 فئة األكابر لٌوم  شبٌبة جامعة/ نجم حاسً مسعود )مقابلة  579القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812227  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن ساسً عبد القادر   -  نجم حاسً مسعود   
1812234  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بن ساسً محمد        - نجم حاسً مسعود 

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          1812279 بن طالب شمس الدٌن    -    شبٌبة جامعة   
1812223  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         باردي نسٌم             - شبٌبة جامعة 

1812350  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         جغبالة العمري          - شبٌبة جامعة 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812228  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن طرمون خالد            -  نجم حاسً مسعود   

  لبطولة  من القانون المنظم101) طبقا لنص المادة  07/02/2019 إبتداء من تارٌخ ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

.(كرة داخل القاعة                  

 

 



  سنة (19) فئة األواسط األقل من بطولة القسم الجهوي
 

(أ  )الفوج   
 

  (:01/02/2019فئة األواسط لٌوم األمل الرٌاضً ورقلة / مشعل حاسً مسعود  ) مقابلة 580القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1861102  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بوعامر عماد الدٌن      -    مشعل حاسً مسعود   

1841118  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         زعطوط أحمد عامر   - األمل الرٌاضً ورقلة 
  :عقوبات بالطرود

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
المخفً حسٌن            -  مشعل حاسً مسعود  1840977  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن  

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

(ب  )الفوج   
 

  (:02/02/2019فئة األواسط لٌوم إتحاد الزاوٌة العابدٌة /  نادي المقارٌن ) مقابلة 581القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1841138  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        حجاج عبد الشافً      -  نادي المقارٌن   

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1840672  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن موالتً طارق            -  نادي المقارٌن   

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

(ه  )الفوج   
 

  (:26/01/2019فئة األواسط لٌوم مولودٌة سٌدي سلٌمان / مولودٌة المقارٌن  ) مقابلة 582القضٌة 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 
 

(و  )الفوج   
 

  (:02/02/2019فئة األواسط لٌوم إتحاد برٌان / إتحاد األغواط  ) مقابلة 583القضٌة رقم 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1841395  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  فاطمً أحمد األمٌن    -  إتحاد األغواط   

تدفع فً أجل  دج 7.000 غرامة مالٌة قدرها+ نافدة ( 02)ٌعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن - خصم دون إحداث ضرر جسدي   

(لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى    من القانون المنظم95)  طبقا لنص المادة 07/02/2019               شهر إبتداء من تارٌخ   

1840929  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  عبٌد خٌر الدٌن         -  إتحاد برٌان   

تدفع فً أجل  دج 7.000 غرامة مالٌة قدرها+ نافدة ( 02)ٌعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن - خصم دون إحداث ضرر جسدي   

(لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى    من القانون المنظم95)  طبقا لنص المادة 07/02/2019               شهر إبتداء من تارٌخ   

 

 

 



 إحتراز

  (:25/01/2019 فئة األكابر لٌوم شباب بلدٌة إلٌزي/  تٌن تزرٌفت جانت )مقابلة  002القضٌة رقم 
 

و هما( شباب بلدٌة إلٌزي ) من فرٌق  (02)حول العبٌن  ( تٌن تزرٌفت جانت )إحتراز مدون من طرف النادي الرٌاضً -   

  بحجة إزدواجٌة 1812526 و الالعب لحٌلح فاتح رخصة رقم 1812158  كل من الالعب مرزوق عبد الحمٌد رخصة رقم 

.  الرخصة بالنسبة لكال الالعبٌن  

. اإلحتراز مرفوض:من حٌث الشكل    

:   من حٌث الموضوع  

قد إعترض على مشاركة  الالعبٌن مرزوق عبد الحمٌد رخصة رقم ( تٌن تزرٌفت جانت )حٌث أن النادي الرٌاضً -   

  مدعٌا بأن هاذٌن األخٌرٌن ٌحمالن رخصا مزدوجة مع أندٌة1812526 و الالعب لحٌلح فاتح رخصة رقم 1812158  

القسم الجهوي األول رابطة قسنطٌنة أما  (ممرات سكٌكدة  )  أخرى فبالنسبة لالعب مرزوق عبد الحمٌد فً صفوف نادي  

. القسم االشرفً رابطة جٌجل (بن ٌاجٌس  )  بالنسبة لالعب لحٌلح فاتح فٌنتمً لنادي   

حٌث بعد التحري من طرف الرابطة الجهوٌة لكرة القدم ورقلة و اإلستفسار حول وضعٌة الالعبٌن اإلثنٌن تبٌن بأنه قد تم -   

. (المٌركانتو  )  تسرٌحهما من النادٌٌن اللذان كانا ٌنشطان بهما خالل فترة اإلنتقاالت الشتوٌة   

برقم رخصة (ممرات سكٌكدة  ) كان ٌنشط بفرٌق السابق 1812158حٌث أن الالعب مرزوق عبد الحمٌد رخصة رقم -   

.    6253202برقم رخصة  (بن ٌاجٌس  ) أمل الالعب لحٌلح فاتح بدوره كان ٌنشط بفرٌقه السابق 5251613    

إتضح بأن و ضعٌة كال الالعبٌن سلٌمة ( تٌن تزرٌفت جانت )حٌث و بعد دراسة ملف اإلحتراز المدون من طرف نادي -   

.  من الناحٌة القانونٌة  
 

 لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة
 

. اإلحتراز مرفوض:من حٌث الشكل-   

إلنعدام األسس القانونٌة  ( تٌن تزرٌفت جانت ) رفض اإلحتراز المدون من طرف النادي الرٌاضً :من حٌث الموضوع-   

.  التً ٌمكن اإلستناد علٌها  

 
 
 

 إحتراز

  (:25/01/2019 فئة األكابر لٌوم أغوم جانت/  شباب البرج القدٌم)  مقابلة 003القضٌة رقم 
 

برٌكة عبد العزٌز ( أغوم جانت) حول العب من فرٌق  ( البرج القدٌمشباب  )إحتراز مدون من طرف النادي الرٌاضً -   

.1812048رقم   رخصة   

. اإلحتراز مرفوض:من حٌث الشكل    

:   من حٌث الموضوع  

رقمبرٌكة عبد العزٌز رخصة قد إعترض على مشاركة  الالعب   ( البرج القدٌمشباب  )حٌث أن النادي الرٌاضً -   

  كون هذا االخٌر معاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم أثناء المقابلة التً 1812048  

.09/11/2018  جمعت كل من سرٌع الدبداب و فرٌق أغوم جانت بتارٌخ   

  من قانون اإلتحاد الجزائري لكرة القدم المنظمة 86 لم ٌحترم نص المادة  (البرج القدٌمشباب  )حٌث النادي الرٌاضً -   

     لبطولة كرة القدم قسم الهواة التً تنص على وجوب تطابق اإلحترازات المدونة على ورقة المقابلة مع ما هو مدون 

.    بالتأكٌد الالحق لها  

  من قانون اإلتحاد الجزائري لكرة القدم المنظمة لبطولة كرة القدم 02 الفقرة 95من جهة أخرى نطبق نص المادة حٌث -     

.    قسم الهواة التً تنص على المخالفات المكتشفة من طرف الرابطة  



 

  فً المقابالت الالحقة1812048رقم بعدما تم تتبع أوراق المقابالت ثبتت مشاركة الالعب برٌكة عبد العزٌز رخصة حٌث - 

. بطلب لتسوٌة و ضعٌته العقابٌة (أغوم جانت)   و لم ٌتقد فرٌقه   
  

 لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة
 

. اإلحتراز مرفوض:من حٌث الشكل-   

  الحالة األولى المتعلقة بفوز الفرٌق المخالف أو تعادله و بالتال02ً الفقرة 95نطبق أحكام المادة  :من حٌث الموضوع- 

: على النحو التالً (أغوم جانت)   ٌعاقب نادي  

. (البرج القدٌمشباب )  مع إلغاء النقاط المتحصل علٌها دون منحها لفرٌق  (أغوم جانت) خسارة المقابلة بالنسبة لنادي-   

  مقابالت بالنسبة لالعب عبد العزٌز05 ما ٌساوي 01+04 مقابالت إقصاء نافدة باإلضافة للعقوبة األصلٌة 04أربع - 

.07/02/2019 إبتداء من تارٌخ  (أغوم جانت)  من فرٌق 1812048رقم   رخصة   

  بمنعه من ممارسة إٌة نشاط أو وظٌفة لها عالقة (أغوم جانت)  أشهر إقصاء نافدة فً حق كاتب فرٌق نادي 06ستة - 

.31/01/2019  بكرة القدم إبتداء من تارٌخ   

.31/01/2019 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (أغوم جانت)  دج غرامة نافدة ٌدفعها نادي 50.000خمسون ألف -   
 

 إستئناف
 

  (: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 47  ما تسبب فً إصابة الحكم المساعد األول و علٌه نطبق نص المادة 

. هواة  

إبتداء من تارٌخ  خارج الدٌار (02) بدون جمهور منها إثنان (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  + 31/01/2019 أشهر إقصاء نافدة إبتداء من تارٌخ (06)ستة - 

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

.الباقً دون تغٌٌر         

 



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

. بعد اإلطالع على ورقة المقابلة و تقرٌر الحكم-  

.05/02/2019بعد إستدعاء حكم المبارة بابا حمو ٌحً بتارٌخ -   

: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   

  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 ( شبٌبة زلفانة  )   

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

  طبقا لنص24/01/2019إبتداء من تارٌخ  ( شبٌبة زلفانة) بدون جمهور نافدة بالنسبة للفرٌق المخالف  (02)مقابلتٌن      - 

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

.       فً 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  ( 2.5000 )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 24/01/2019 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 ( شبٌبة زلفانة ) من فرٌق 1811187معاقبة الالعب سوٌد عبد الرزاق رخصة رقم     -   

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

  و ذلك بسبب إعتداء هذا الالعب على الحكم المساعد الثانً دون  (من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 114)     المادة 

.    إحداث ضرر جسمانً ٌذكر  

  نافدة إبتداء من تارٌخ(01)باإلقصاء لمقابلة  ( شبٌبة زلفانة ) كاتب عام نادي 180113معاقبة عبد العالً مٌلود رخصة رقم    - 

من 101)  طبقا لنص المادة 24/01/2019 دج تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ 1.000غرامة قدرها  + 24/01/2019    

.و ذلك بسبب اإلحتجاج المتكرر ما دفع إلى تدخل رجال األمن ( المنظم لبطولة كرة القدم هواة    القانون  

 

 



  :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   
 

.الباقً دون تغٌٌر       

 
      

:تنبٌه  
 

 

  فقد تم تدارك هذا الخطأ و بالتال31/01/2019ً جلسة ٌوم 19نظرا للخطأ الوارد فً ترقٌم بعض قضاٌا المحضر رقم - 

:  ٌصبح ترقٌم القضاٌا التالٌة كما ٌلً  

 

  سنة (19) فئة األواسط األقل من بطولة القسم الجهوي
 

( أ )الفوج   
 

  (:25/01/2019فئة األواسط لٌوم مشعل حاسً مسعود /  شباب بنً ثور ) مقابلة 554القضٌة رقم 
 

( ب )الفوج   
 

  (:25/01/2019فئة األواسط لٌوم إتحاد ورقلة /  شباب سٌدي بوعزٌز ) مقابلة 555القضٌة رقم 
 

( ه )الفوج   
 

  (:26/01/2019فئة األواسط لٌوم مولودٌة سٌدي سلٌمان / مولودٌة المقارٌن ) مقابلة 556القضٌة رقم 
  

 

:المقابالت التً لم تسجل بها أٌة مخالفات  
 

.25/01/2019بتارٌخ  أمل سٌدي مهدي  /إتحاد النخلة-   

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

. لم تجرى المقابلة بسبب عدم حضور رجال األمن26/01/2019 بتارٌخ إتحاد الحمادٌن القعدة / مولودٌة سكرة-   

.01/02/2019تارٌخ ب أمل سوف/ مستقبل بلدة عمر -   

.01/02/2019تارٌخ شمس األصٌل تمنراست ب/ إتحاد حاسً الرمل -   

.01/02/2019بتارٌخ  إتحاد النزلة تقرت  /وفاق هقار تمنراست-   

.01/02/2019 بتارٌخ  شباب قصر الحٌران /أولمبً بوعامر-   

.01/02/2019 بتارٌخ  إتحاد عجاجة /نجم بوغفالة-   

.01/02/2019 بتارٌخ  تجً تقدٌدٌن /إتحاد النزلة الوادي-   

.01/02/2019 بتارٌخ  شباب تبسبست /مولودٌة سٌدي سلٌمان-   

.01/02/2019 بتارٌخ  شباب تٌن خاتمة جانت /مستقبل الدبداب-   

.01/02/2019 بتارٌخ  أغوم جانت /نادي المٌزان جانت-   

.02/02/2019 بتارٌخ  تٌن تزرٌفت جانت /شباب البرج القدٌم-   

 

المسٌر اإلداري لقسم اإلنضباط                                               
                                         ي درٌس الهوار

 

 
 


