
 

 الرابطة الجهوية ورقلة 

 الرابطة الوالئية لكرة القدم تمنراست

            

 2019/  02رقم/    

 

 مكتب الرابطة 

 02/12/2019جلسة يوم 

باهي  -بن علي محمد  -اهلل محمودبن معط –بالل عبد الستار  -ون: دريبات احمدالحاضر

 انسبغور احمد بن  –بوبكر 

 الوارد : البريد 

 االتحادية 

 مراسلة حول المركاتوا  

 النوادي الرياضية

 طلب مشاركة من النادي الرياضي الهاوي شباب الرياضي وسط المدينة  -

 دية ادريان  بخصوص قرارات  لجنة التاديب ومراسلة من النادي الرياضي مول -

 مراسلة من النادي الرياضي هالل امشون بخصوص عدم برمجت حكم -

 ادي الرياضي شباب عين صالح بموضوع طعن في قضية نسخة لالعالممراسلة من الن -

 لجنة المختصة للدراسة احتراز من النادي الرياضي نجم البركة حول -

 وصل دفع حقوق المشاركة من النادي الرياضي الساهلة الغربية -

 الهالل الرياضى امشون  –دية ادريان  وتقرير مفصل حول مقابلة مول -

 

 

 

  



 درس مكتب الرابطة كل الملفات المذكورة اعاله 

 

 لها في تقرير الحكم  وقائع اشير

نظرا لالهمية القصوى والتوصيات حول محاربة العنف في المالعب وبناءا على تقرير 

في اطار بطولة القسم الجهوي الثاني بملعب بن مسعود   حكم  المقابلة المذكورة اعاله

تمنراست وبحضور االمن بخصوص الوقائع المصرح بها من طرف حكم المقابلة وهي 

 على النحو االتي : 

: رزقاوي موسى: للملعب اثناء  وفقا لدخول مدرب النادي الهاوي هالل امشون السيد

اخراجه من طرف رجال االمن قام بالشتم  دقائق بعد  10المقابلة مسببا في توقيفها لمدة 

تجاه الحكم و الرابطة باالضافة  الى تكرار نفس سب والتلفظ بالفاظ غير اخالقية  وال

 الشيء بعد نهاية المقابلة.

 : مايلي  02/12/2019وعليه يقرر مكتب الرابطة المجتمع في جلسته العادية يوم االثنين  

 عن كل االنشطة  الرسمية أشهر 06 اوال  ايقاف المعني

  02/12/2019من تاريخ  خالل شهر  ابتداءا  دج  تسدد20.000.00غرامة مالية تقدر  بـ  

 

 من القانون العام لكرة القدم  121تطبيقا للمادة رقم 

ونظرا للمساس بسمعة الرابطة الوالئية لكرة القدم  بناءا على تصريحات  السيد: زقري 

صالح  للصحافة متهما  هذه االخيرة بالفضائح و التزوير في وثائق رسمية بدون  اثبات 

  1910443د علي  رقم الرخصة محميعود  ذلك الى قضية  الالعب رقاني عبد المالك 

 يعاقب رئيس النادي الرياضي للمجاهدين بالتوقيف لمدة سنتين نافذه من كل نشاط  رسمي 

 02/12/2019دج تسدد خالل شهر ابتداءا من تاريخ5.000.00غرامة مالية تقدر بمبلغ .

  رئيس الرابطة                                                                    الكاتب العام

 

 بن معطاهلل محمود                                                              دريبات احمد 

 

الهالل الرياضي امشون  ليوم   –مقابلة  مقابلة مولودية ادريان  01قضية :

29/11/19 

 رئيس النادي الرياضيى مستقبل المجاهدين   02قضية رقم 

 


