
 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم

 الرابطة الجهوية لكرة القدم ورقلة
 

L.R.F.O      
 

 

 الموسم الرياضي 0202/0202 

 50:المحضر رقم

  الجلسة المنعقدة بتاريخ:0202/23/08    
  

 
 

         دراسة القضايا      

 مقابالت القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج ) ب (
 

 القضية رقم 575 مقابلة ) مستقبل الحمادين / شباب بلدية إليزي فئة األكابر ليوم 0202/23/01 (:

(.ورقة المقابلة ) بعد اإلطالع على الوثائق المرفقة بالملف  -  

.بعد اإلطالع على تقرير محافظ اللقاء -  

(.شباب بلدية إليزي ) بعد اإلطالع على تقرير نادي  -  

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
محبوش أحسن           - شباب بلدية إليزي 1811191  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

بوعشة جابر             - شباب بلدية إليزي 1811111  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
بسبب اللعب الخطير      بطاقة صفراء    1811188 عكري نور الدين        - شباب بلدية إليزي   

1811111  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير               دويبي محمد       - شباب بلدية إليزي 
 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1811919  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين       مرخي توفيق         - مستقبل الحمادين 

من القانون المنظم لبطولة  023) طبقا لنص المادة  19/11/0101ة إبتداء من تاريخ ذيعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

                                     (.                     كرة القدم هواة               

1811111  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  موالي أحمد              - شباب بلدية إليزي   

تدفع     دج 30222غرامة مالية قدرها + نافدة  تمقابال (23)ثالثة اإلقصاء ليعاقب ب -منافس دون إحداث ضرر جسدي   

.(لبطولة كرة القدم هواة  من القانون المنظم 003) طبقا لنص المادة  19/11/0101شهر إبتداء من تاريخ أجل  في                 

      :أحداث أشير عليها

 من عمر المقابلة ما أدى إلى 52أرضية الملعب في الدقيقة  باجتياح(  مستقبل الحمادين) قيام جمهور الفريق المحلي نادي  -

 .( القدم هواة لبطولة كرة من القانون المنظم (ب ) فقرة  12) دقيقة و عليه نطبق نص المادة  05بـ توقف مؤقت للقاء قدر   

   .19/11/0120إبتداء من تاريخ بدون جمهور  (20) بمقابلة واحدة(  مستقبل الحمادين) معاقبة نادي  -  

  .19/11/0101دفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ ت غرامة نافدةدج  020222 عشرة أالف -
 

 بسبب سوء التنظيم طبقا للمادة 19/11/0101دفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ ت غرامة نافدةدج  50222خمسة أالف  -

 .(من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 030)   

 غرامات:
 

وذلك 19/11/0101من تاريخ في أجل شهر إبتداء  ( شباب بلدية إليزي )غرامة يدفعها نادي دج  30222 الفأثالثة  -  

.(  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 032) و هذا تطبيقا لنص المادة (  إنذارات 25) التسيير للفريق بسبب سوء     

 



 

 القضية رقم 575 مقابلة ) شباب جامعة / نجم باب الوادي فئة األكابر ليوم 0202/23/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
دركوش عبد العظيم     - شباب جامعة 1811111  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

دغيش محمد أمين       - شباب جامعة 1811110 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

1811111  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       جغبالة عبد اللطيف      - شباب جامعة   
1811111  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    عناد عبد الرحمان        - نجم باب الوادي   

19/11/0101تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  00222غرامة قدرها + ة ذالحكم يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 020) ة طبقا لنص الماد  

جالبي هشام             - نجم باب الوادي 1811119 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

1811110  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       جانية محمد األمين    ت - نجم باب الوادي   
 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1811111  بطاقة حمراء بسبب شتم الحكم الرئيسي   بوسعدية جعفر           - نجم باب الوادي   

تدفع في أجل شهر دج  020222غرامة نافدة قدرها +  19/11/0101تداء من تاريخ مقابالت إقصاء نافذة إب 21يعاقب بـ                  

.(القدم هواة قانون المنظم لبطولة كرة القدم المن  000) لنص المادة  طبقا 19/11/0101 إبتداء من تاريخ                 
 

 القضية رقم 577 مقابلة ) رائد حاسي القارة / شمس األصيل تمنراست فئة األكابر ليوم 0202/23/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
نونيمة الحسني           - رائد حاسي القارة 1811101 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

ي القارةرائد حاس 1811118 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بوكريوة عبد الباسط     -   

1811011  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بقادير علي               - شمس األصيل تمنراست   
1811111  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       عليلي إبراهيم            - شمس األصيل تمنراست   

 

 القضية رقم 578 مقابلة ) رائد سيدي ساعد / إتحاد الحمادين فئة األكابر ليوم 0202/23/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
       بوقر ناصر         - رائد سيدي ساعد 1811100  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي       

لبي       بطاقة صفراء بسبب اللعب الس بن ناصر أحمد           - رائد سيدي ساعد 1811111    

عديلي عبد المالك        - إتحاد الحمادين 1810119  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر

 ( أ )الفوج 
 

 القضية رقم 572 مقابلة ) شباب الحدب / ترجي تقديدين فئة األكابر ليوم 0202/23/01 (:

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1811111  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين       مقدم نصر الدين      - ترجي تقديدين 

من القانون المنظم لبطولة  023) طبقا لنص المادة  19/11/0101ة إبتداء من تاريخ ذيعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

(.                                                         كرة القدم هواة                 
 

 

 

 

 

 

 



 

 القضية رقم 582 مقابلة ) إتحاد قمار/ إتحاد أنقوسة فئة األكابر ليوم 0202/23/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  رضا           يزوبير - إتحاد قمار 1811111  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي       

       بابو محمد حفناوي - إتحاد أنقوسة 1811111  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي       
 

 القضية رقم 580 مقابلة ) شبيبة زلفانة / القبة تماسين فئة األكابر ليوم 0202/23/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
        سويد عبد الرزاق - شبيبة زلفانة 1811111  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي       

بب اللعب السلبي       بطاقة صفراء بس   بوهالل جمال           - القبة تماسين 1811191  
 

 القضية رقم 580 مقابلة ) إتحاد النزلة الوادي / نادي بوغفالة فئة األكابر ليوم 0202/23/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
قة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   بطا   1810110 مصباحي طه              - إتحاد النزلة الوادي   

19/11/0101تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  00222غرامة قدرها + ة ذالحكم يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

(.                                                         اةمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم هو 020) طبقا لنص المادة   
 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر

 ( ب )الفوج 
 

 القضية رقم 583 مقابلة ) مولودية بامنديل / مولودية سعيد عتبة فئة األكابر ليوم 0202/23/00 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بوعيشة وليد             - مولودية بامنديل 1810119  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

 

 القضية رقم 581 مقابلة ) شباب قصر ورقلة / أتليتيك حاسي مسعود فئة األكابر ليوم 0202/23/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1811810  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       قصر ورقلةشباب      بن هالل زين العابدين - 
1811911  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير              لمنور خالد         - أتليتيك حاسي مسعود 

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1811111  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين     بن زغمان عبد العالي - أتليتيك حاسي مسعود 

لمنظم لبطولة من القانون ا 023) طبقا لنص المادة  19/11/0101ة إبتداء من تاريخ ذيعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

(.                                                         كرة القدم هواة                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 القضية رقم 585 مقابلة ) شهداء قمار/ مولودية المقارين فئة األكابر ليوم 0202/23/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
قحف بوبكر              - شهداء قمار 1811111  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

حمادو رزقي             - مولودية المقارين 1811880  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
 

 :غرامة على النادي

 19/11/0101في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ( شهداء قمار) الية نافذة يدفعها نادي غرامة م دج 020222 عشرون ألف -

 (.كرة القدم هواة  من القانون المنظم لبطولة 85) بسبب عدم تأكيد اإلحتراز المدون على ورقة المقابلة طبقا لنص المادة   
 

 القضية رقم 585 مقابلة ) شباب عين قديمة / نادي المنظر الجميل فئة األكابر ليوم 0202/23/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بن ساسي عبد القادر     - شباب عين قديمة 1811899 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

قديمةشباب عين  1811111 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       معمري فارس            -   

1811911  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       قسوم عدالن              - شباب عين قديمة   

بن موسى عبد الرزاق   - نادي المنظر الجميل 1811011  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
المنظر الجميلنادي  1811111 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       سالمي عادل             -   

زبيري سمير             - نادي المنظر الجميل 1811019 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
العب بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على    1811891 بن ساسي محمد عدنان  - شباب عين قديمة   

تدفع     دج 30222غرامة مالية قدرها + نافدة  تمقابال (23)ثالثة اإلقصاء ليعاقب ب -منافس دون إحداث ضرر جسدي   

.(ولة كرة القدم هواة لبط من القانون المنظم 003) طبقا لنص المادة  19/11/0101أجل شهر إبتداء من تاريخ  في                 

1811111  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  تومي محمد لمين        - نادي المنظر الجميل   

تدفع     دج 30222غرامة مالية قدرها + نافدة  تمقابال (23)ثالثة اإلقصاء ليعاقب ب -منافس دون إحداث ضرر جسدي   

.(لبطولة كرة القدم هواة  من القانون المنظم 003) طبقا لنص المادة  19/11/0101اريخ أجل شهر إبتداء من ت في                 

 

 القضية رقم 587 مقابلة ) مولودية حاسي مسعود / نادي سيدي خويلد فئة األكابر ليوم 0202/23/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بلحبيب نور الدين        - مولودية حاسي مسعود 1811811  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

محسن عبد الحميد        - نادي سيدي خويلد 1811110  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر

 ( ج )الفوج 
 

 القضية رقم 588 مقابلة ) إتحاد العسافية / جيل بودواية بريان فئة األكابر ليوم 0202/23/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
     بلة يوسف            - إتحاد العسافية 1811818 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير      
غرابي محمد             - جيل بودواية بريان 1811110  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

1811111   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بلعربي بلقاسم            - جيل بودواية بريان   
 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1811811  بطاقة حمراء بسبب محاولة اإلعتداء    بوحملة دحمان           - إتحاد العسافية   

تدفع في أجل شهر إبتداء دج  50222غرامة نافدة قدرها + مقابالت  (28) يعاقب باإلقصاء النافذ لـ -على الحكم الرئيسي                  

.(القدم هواة قانون المنظم لبطولة كرة القدم المن  002) لنص المادة  طبقا 19/11/0101 إبتداء من تاريخ                 
 

 القضية رقم 582 مقابلة ) إتحاد بريان / شباب قصر الحيران فئة األكابر ليوم 0202/23/01 (:

(.ورقة المقابلة ، تقرير الحكم الرئيسي ) بعد اإلطالع على الوثائق المرفقة بالملف  -  

.بعد اإلطالع على تقرير محافظ اللقاء -  

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
    الطاهر أوالد الطاهر - إتحاد بريان 1811111  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي       
مطلق سعد الدين         - إتحاد بريان 1811119 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

1811189  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    أوالد الحاج علي محمد   - إتحاد بريان   

19/11/0101تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  00222رها غرامة قد+ ة ذالحكم يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 020) طبقا لنص المادة   

            بوطي عبد هللا - شباب قصر الحيران 1811111  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي       
1811111   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي            معمري جياللي       - شباب قصر الحيران 

    عطية إبراهيم الخليل - شباب قصر الحيران 1811111  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي       

1811111  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار       قفاف عبد النور         - شباب قصر الحيران 

19/11/0101تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  00222غرامة قدرها + ة ذالحكم يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 020) طبقا لنص المادة   

قديم عبد القادر           - شباب قصر الحيران 1811111 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

 غرامات:
 

وذلك 19/11/0101في أجل شهر إبتداء من تاريخ  (شباب قصر الحيران  )غرامة يدفعها نادي دج  30222 الفأثالثة  -  

.(  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 032) تطبيقا لنص المادة و هذا (  إنذارات 25) التسيير للفريق بسبب سوء          
   

كل من بسبب اإلعتداء الجسدي الذي تعرض له من عمر المباراة من الشوط الثاني 88الـ في الدقيقة  تتوقف حيث أن المقابلة -       

أيضا المساعد الثاني منو  ( إتحاد بريان) ن فريق م 1811111رخصة رقم  نعجة إبراهيمالرئيسي من قبل الالعب  الحكم         

فة إلى اإلعتداء الذي تعرض له العبي الفريقاباإلض (إتحاد بريان )  1811111طرف الالعب شاللي ياسين رخصة رقم          

.(إتحاد بريان ) من قبل مسيري و العبي و جمهور الفريق المحلي  (شباب قصر الحيران ) الضيف          

مساعده عليه و على اإلعتداء اإلجتياح العام ألرضية الميدان ما أدى إلى أن الحكم الرئيسي قرر توقيف المباراة نتيجة يثح -  

. (شباب قصر الحيران ) و أيضا العبي الفريق الزائر  الثاني    

  

 



 

 

 نطبق نص المادة 001 فقرة )أ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة القسم الجهوي األول و الثاني

 قررت اللجنة

 

.( شباب قصر الحيران) لصالح نادي  (23/22)بنتيجة  (إتحاد بريان  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي  -  

  إبتداء( 20) باإلقصاء النافذ لمدة سنة (إتحاد بريان ) من فريق  1811111نعجة إبراهيم رخصة رقم الالعب معاقبة  -  

بسبب اإلعتداء 19/11/0101تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ غرامة نافدة دج  020222 + 19/11/0101 من تاريخ      

.يذكرإحداث ضرر جسماني دون الرئيسي  الحكمالجسدي على      

من إبتداء( 20) باإلقصاء النافذ لمدة سنة (إتحاد بريان )  من فريق 1811111شاللي ياسين رخصة رقم الالعب معاقبة  -    

بسبب اإلعتداء على 19/11/0101تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ غرامة نافدة دج  020222 + 19/11/0101 ختاري    

.يذكرإحداث ضرر جسماني دون  مساعد الثانيال الحكم    
 أحداث أشير عليها:

 دي و اللفظي لإلعتداء الجس ( شباب قصر الحيران) حيث صرح الحكم الرئيسي عن تعرض العبي الفريق الضيف نادي  -

  .و ذلك قبل بداية اللقاء( إتحاد ريان ) من طرف مناصري الفريق المحلي  

 حيث صرح الحكم عن وقوع إجتياح من قبل  -

 فور تسجيل ( إتحاد بريان)  لفريق المحليا حيث صرح الحكم الرئيسي عن وقوع إجتياح للملعب من طرف مسيري و العبي -

 على الحكم المساعد األول في اإلحتجاج و تم ( شباب قصر الحيران)  ف الفريق الزائرمن طر 72في الدقيقة  أول هدف 

 المحلي الملعب و قام باإلعتداء على العبي  و في تلك األثناء إجتاح الجمهورة الهدف شرعي عليه لإلقرار بعدم غطضمحاولة لل  

  .الفريق الزائر باإلضافة ألى توجيه التهديد و الشتائم للحكام  

 لإلعتداء الجسدي و اللفظي( شباب قصر الحيران ) حيث صرح الحكم الرئيسي عن تعرض العبي الفريق الضيف نادي  -

 بعد إضافة الهدف الثاني من 85في الدقيقة و ذلك ( إتحاد ريان ) الفريق المحلي  و مسيري و العبي من طرف مناصري 

 من س الوقت تم اإلعتداء على الحكمين الرئيسي و مساعده الثانيو في نف  (شباب قصر الحيران ) طرف النادي الضيف  

 . إلى التوقف النهائي للمقابلة ما أدى (إتحاد بريان ) من فريق  (20)طرف العبين  

  .(شباب قصر الحيران )  العب من الفريق الضيف علىأيضا  حيث صرح الحكم الرئيسي أنه تم التعدي -

 وقائع مخالفةفي مجملها  اللقاء عند بدايته و أثناء سيره و التي أدت إلى توقفه بصفة نهائية تعداألحداث التي شهدها  حيث أن -

 داث خطيرة مست بالسالمة الجسدية بالنسبة للفريق الضيف و و حكم الساحة باإلضافة لمساعدهإلى وقوع أحللقانون فقد أدت  

 .إلى اإلخالل بالنظام العام ضف إلى ذلك أدت هذه الوقائع(  الحيران رشباب ) أحد العبي نادي الثاني كما أنها أدت إلى إصابة 
 

 :لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة
 

 .(  هواة القدم من القانون المنظم لبطولة كرة ( 1) فقرة  17) طبيق نص المادة ن -1     

 بسبب اإلجتياح  19/11/0120ديار إبتداء من تاريخ بدون جمهور خارج ال (21) أربعة مقابالتب ( إتحاد بريان) معاقبة نادي  -  

 . لمباراةالتوقف النهائي لإندالع أحداث خطير كانت سببا في إلى  المؤدي العام   

  .19/11/0101دفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ ت ةذغرامة نافدج  050222 خمسة وعشرون ألف -
 

 طين بكرةمنعه من ممارسة كل وظيفة أو نشاط مرتبب (20)نة النافذ لمدة س ءاإلقصاب ( إتحاد بريان) نادي  كاتب عاممعاقبة  -

  طبقا 19/11/0101ن تاريخ تدفع في أجل شهر إبتداء م دج 50222غرامة قدرها +  19/11/0101القدم إبتداء من تاريخ   

 العبي الفريق الضيف من طرف بسبب اإلعتداء على  (  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 003) نص المادة ل  

 .و الذين لم تحدد هوياتهم (إتحاد بريان ) مسيري نادي  

 (23)لثالثة  النافذ اإلقصاءب ( إتحاد بريان) قائد فريق نادي  1811111قم ررخصة  معاقبة الالعب مرارس عبد الرحمان -

 19/11/0101دفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ ت دج 30222 نافذة بقيمة غرامة+  19/11/0101 إبتداء من تاريخمبارايات  

 بسبب اإلعتداء على العبي الفريق الضيف من طرف(   من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 003) المادة  نصل طبقا 

 .و الذين لم تحدد هوياتهم (إتحاد بريان ) نادي  العبي 

 
 



 

 للمادة لنص بسبب سوء التنظيم طبقا 19/11/0101ر إبتداء من تاريخ دفع في أجل شهت غرامة نافدةدج  50222خمسة أالف  -

 .( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 030)   

 غرامات:
 

بسبب سوء  وذلك 00/11/0101في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ( إتحاد بريان )غرامة يدفعها نادي دج  30222 الفأثالثة  -

   .(  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 032) و هذا تطبيقا لنص المادة (  تإنذارا 22) التسيير للفريق 

 

 القضية رقم 522 مقابلة ) رائد متليلي / وفاق بريدة فئة األكابر ليوم 0202/23/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
ة صفراء بسبب اللعب السلبي       بطاق لنوي فارس      أوالد ا - رائد متليلي 1811111    

مواهلية عبد هللا          - وفاق بريدة 1811181  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         

1811111   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بن حسن أحمد زهير      - وفاق بريدة   
 

 القضية رقم 520 مقابلة ) ترجي مرماد / جيل بن نانة فئة األكابر ليوم 0202/23/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
أوالد نعيمي فاروق      - ترجي مرماد 1811111 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

ء بسبب اللعب الخطير      بطاقة صفرا شهبوني أحمد            - ترجي مرماد 1811111   
1811111   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي           بن دريس عامر         - جيل بن نانة 

 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر

 ( 0د )الفوج 
 القضية رقم 520 مقابلة ) تين خاتمة جانت / إتحاد شباب إليزي فئة األكابر ليوم 0202/23/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
       يساوي رمضان  إ - تين خاتمة جانت 1810018 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير      

1811911   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        شينون محمد               - إتحاد شباب إليزي   
 

 بطولة القسم الجهوي لفئة أقل من 02 سنة

 الفوج ) ج (
 

 القضية رقم 523 مقابلة ) شباب الحدب / مستقبل الرويسات فئة األواسط ليوم 0202/23/25 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1811111  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير                   قريشي الحاج - شباب الحدب 
بن كريمة محمد الطاهر - مستقبل الرويسات 1811111 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        

 

 الفوج ) ه (
 

 القضية رقم 521 مقابلة ) شباب سيدي بوعزيز / مولودية سيدي سليمان فئة األواسط ليوم 0202/23/03 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1811810  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير             حيطة أحمد سامي  - شباب سيدي بوعزيز 

     باسو خالد            - مولودية سيدي سليمان 1811111 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير      
 



 بطولة القسم الجهوي لفئة أقل من 07 سنة

 الفوج ) ك (
 

 القضية رقم 525 مقابلة ) مولودية المقارين / مولودية سيدي سليمان فئة األشبال ليوم 0202/23/03 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1811988  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       شافو يونس               - مولودية المقارين   

بن عمر عبد الحق       - مولودية سيدي سليمان 1811119 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
 

 تكملة للقضية رقم 550 المحضر رقم 01 جلسة يوم 0202/23/00

 مقابلة مستقبل بلدة عمر // أولمبي بوعامر بتاريخ 0202/23/27

 دراسة اإلحتراز المدون من طرف نادي ) مستقبل بلدة عمر (
 

بخصوص مشاركة الالعب همال محمد األمين رخصة رقم (  مستقبل بلدة عمر) إحتراز مدون من طرف النادي الرياضي  -

.ربفئة األكا (أولمبي بوعامر  )من فريق  0200582  

  .مقبولاإلحتراز  :من حيث الشكل  

: من حيث الموضوع   

 الملف اإلداريمعلال بأن  هذكرالسالف  مشاركة الالعب لىقد إعتراض ع(  مستقبل بلدة عمر) حيث أن النادي الرياضي  -       

 .  مزورة الالعبالخاص بالالعب مزور ما يفهم منه أن هوية        

 . إلتقاط صورة لالعب محل اإلحتراز مع الحكم الرئيسي تمحيث  -       

على مستوى مصلحة اإلجازات( أولمبي بوعامر ) المودعة من طرف نادي  دقيق في جميع الوثائقبالتاللجنة قامت حيث  -     

  .العب همال محمد األمينبال خاصةإستخراج إجازة  لغرض   

  .اصة بالالعب همال محمد األمين جميعها سليمة و ال تتضمن أي عيبأفضا البحث إلى أن الوثائق الخحيث  -       

 رخصة ثانية مع نادي يملكي ( أولمبي بوعامر)  ق أن الالعب همال محمد األمين الناشط بنادييالتحقثبت أيضا بعد  حيث -              

 ال سيما المادة الفقرة د خرقا واضحا لقانون اللعبةما يع الناشط  برابطة ما بين الجهات قسم الجنوب الرشرقي وفاق ورقلة      

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة التي تمنع حصول الالعب على رخصتين مع فريقين 07األولى من نص المادة       

 .  مختلفين خالل نفس الموسم الرياضي       

 سباب و ألجلها قررت اللجنةلهذه األ                                             
 

.مقبولاإلحتراز  :من حيث الشكل -  

 :من حيث الموضوع -       
 .مع بقاء نتيجة المقابلة على حالها ( مستقبل بلدة عمر) رفض مضمون اإلحتراز المدون من طرف نادي  -       

  بإكتشاف الرابطة القدم هواة المتعلقة من القانون المنظم لبطولة كرة 20الفقرة  27من جهة ثانية نطبق نص المادة  -

:الالعب من قبل فريقين مختلفين خالل نفس الموسم و عليه  إستخراج رخصتين لنفس  

.00/23/0202معاقبة الالعب همال محمد األمين باإلقصاء النافذ لمدة سنة إبتداء من تاريخ  -  

.عن وضعيته إخطار رابطة ما بين الجهات مع ( أولمبي بوعامر ) لالعب مع ناديهالثانية  رخصةالإلغاء  -  

 المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات:
 

.11/11/0101بتاريخ  أمل سوف/ إتحاد الزقم  -  

.11/11/0101نصر حاسي الدالعة بتاريخ /  رائد المنيعة -  

.11/11/0101إتحاد عين البيضاء بتاريخ /  أولمبي بوعامر -  

.11/11/0101ستقبل بلدة عمر بتاريخ م/  وفاق هقار تمنراست -  

.11/11/0101بتاريخ  إتحاد النخلة/ إتحاد ورقلة  -  

                                المسير اإلداري لقسم اإلنضباط

                   يراوهلا دريس
 


