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 جلنة االنضباط

  80المحضر رقم :     40/00/0000    الجلسة يوم:

 التخي أأسامة : الأعضاء الحاضرون

 دراسة القضايا

 

 كأس الوالية:

 

 القسم امللعب التاريخ املقابلة رقم القضية

08 

ESHR - ESML 02/00/0000 OPOW كأأس الوالية 

  براهيم  من فريق وفاق االغواط انذار بسبب اللعب السلبيي 0200001لقبيشي ا 

  من فريق وفاق االغواط انذار بسبب سلوك غير رايضي 0200000بركات مبروك 

  من فريق أأمل حاسي الرمل انذار بسبب سلوك غير رايضي 0200011ابخة بوعالم 

  فريق أأمل حاسي الرمل انذار بسبب اللعب السلبيي من 0200010بوخاري هشام 

 

 

 

 :"أ"القسم الشريف اجملموعة 

 

 القسم امللعب التاريخ املقابلة رقم القضية

02 
NCASA – IRBS 00/00/0000 الشرفي واد مرة 

  من فريق ش باب عين س يدي علي انذار بسبب اللعب السلبيي 0200090شاشي حمزة 
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00 

NCASA – NASB 08/00/0000 الشرفي س يدي بوزيد 

   ( 04من فريق ش باب عين س يدي علي طرد بسبب سب وش تم الحكم، أأربع ) 0200809بقاري الناصر

 09/00/0000دج تسدد خالل شهر من اتريخ  9000مقابالت انفذة + غرامة مالية تقدر بـ 

   عب الخطيرمن فريق ش باب عين س يدي علي انذار بسبب الل 0200040زخروف س يف الدين 

   من فريق ش باب عين س يدي علي انذار بسبب اللعب الخطير 0200040فضيلي عيسى 

   من فريق أأشراف س يدي بوزيد انذار بسبب اللعب السلبيي 0200900بوزيد بومدين 

  من فريق أأشراف س يدي بوزيد انذار بسبب اللعب السلبيي 0200909بن عمارة مصطفى 

   ف س يدي بوزيد انذار بسبب اللعب السلبييمن فريق أأشرا 0200901خدامي مختار 

    دج  9000انفذة + غرامة مالية  مقابالت (00ثالث )من فريق س يدي بوزيد  0200901طه  بكري أأيمن

 لتسببه في شجار.

  انفذة + غرامة  مقابالت (00ثالث )من فريق ش باب عين س يدي علي  0200040زخروف س يف الدين

 دج لتسببه في شجار. 9000مالية 

 ناًء على ورقة المقابلةب  -

 بناًء على تقرير الحكم -

 بناًء على تقرير محافظ اللقاء -

 بناًء على تقرير رئيس اندي أأشراف س يدي بوزيد -

 بناًء على تقرير رئيس اندي ش باب عين س يدي علي -

 :قرر مكتب الرابطة في جلسة طارئة وابال جماع

لى توقيف المقابلة في الدقيقة نظرا لأعمال  العنف والشغب التي شهدتها المقابلة المذكورة أأعاله مما أأدى ا 

 من الشوط الثاني حفاظا على النظام العام وسالمة الرسميين من العبين ومسيرين ومتفرجين 40

 من قانون االتحاد الجزائري لكرة القدم للهواة. 01و 00الس يما الفقرتين  002وطبقا للمادة 

 الرابطة:قرر مكتب 

 ( 00نقطة،  00خسارة الفريقين للمقابلة )هدف 

 شعار أ خر لى ا   معاقبة الملعب البلدي س يدي بوزيد ا 

 شعار أ خر لى ا   معاقبة الملعب البلدي عين س يدي علي ا 

  09/00/0000دج لكال الفريقين تسدد خالل شهر من اتريخ  00000غرامة مالية 
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 "أ":القسم ما قبل الشريف اجملموعة 

 

 القسم امللعب التاريخ املقابلة رقم القضية

00 

RAJA – CSGG 08/00/0000 الشرفيما قبل  عين ماضي 

  ( مقابالت 04الغيشة طرد بسبب سب وش تم الحكم، أأربع ) أأش بالمن فريق  0200000انهي مصطفى

 09/00/0000دج تسدد خالل شهر من اتريخ  9000انفذة + غرامة مالية تقدر بـ 

  ( 04الغيشة طرد بسبب سب وش تم الحكم، أأربع ) أأش بالمن فريق  0200000شمس الدين انصر

 09/00/0000دج تسدد خالل شهر من اتريخ  9000مقابالت انفذة + غرامة مالية تقدر بـ 

 بناًء على ورقة المقابلة -

 بناًء على تقرير الحكم -

 بناًء على تقرير محافظ اللقاء -

 الغيشة أأش بالفريق بناًء على تقرير  -

 :قرر مكتب الرابطة في جلسة طارئة وابال جماع

ثر االعتداء على الحكم المساعد من طرف أأنصار فريق  40بما أأن المقابلة توقفت في الدقيقة  من الشوط الثاني ا 

 الغيشة أأش بال

 قرر مكتب الرابطة ما يلي: 00الفقرة  41وطبقا للمادة 

  الغيشة أأش بالخسارة المقابلة لفريق 

  (00+00المقابلة لفريق رجاء واد الطويل مسجال ثالثة أأهداف )تمنح نقاط 

  الغيشة بمباراة بدون جمهور أأش بالمعاقبة الفريق المحلي 

  09/00/0000دج تسدد خالل شهر من اتريخ  00000غرامة مالية تقدر بـ. 
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00 

USDA – CSVA 02/00/0000 الشرفيما قبل  أ فلو 

  عمور انذار بسب االحتجاج على قرار الحكم، مقابلة انفذة من فريق اتحاد جبل  0200890قاسمي انصر

 00/09/0000دج تسدد خالل شهر من اتريخ  0000+ غرامة مالية تقدر بـ 

  من فريق ش باب أأنفوس انذار بسب االحتجاج على قرار الحكم، مقابلة انفذة  0200014الطير عون الله

 00/09/0000ريخ دج تسدد خالل شهر من ات 0000+ غرامة مالية تقدر بـ 

00 

CRBGSS – NSHM 00/00/0000 الشرفيما قبل  الحاج المشري 

  من فريق ش باب قلتة س يدي سعد انذار بسبب سلوك غير رايضي 0200001مدني عبد الخالق 

  من فريق النجم الصاعد الحاج المشري انذار بسبب سلوك غير رايضي 0200009طهاري عبد القادر 

 

 اجملموعة "ج": القسم ما قبل الشريف

 

 القسم امللعب التاريخ املقابلة رقم القضية

04 

NRMHR – WSHR 02/00/0000 الشرفيما قبل  حاسي الرمل 

  من فريق مولودية حاسي الرمل انذار بسبب اللعب السلبيي 0200090بويحياوي يزيد 

  من فريق مولودية حاسي الرمل انذار بسبب اللعب السلبيي 0200090دويدي خالد 

  من فريق مولودية حاسي الرمل انذار بسبب اللعب السلبيي 0200091بوخبزة مسعود 

  من فريق وداد حاسي الرمل انذار بسبب اللعب السلبيي 0200092بن اثبت موسى 

  من فريق وداد حاسي الرمل انذار بسبب اللعب السلبيي 0200018بقيرة موسى 

 


