
 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم

الرابطة الجهوٌة لكرة القدم ورقلة 
 

 

 

  2021/2022الموسم الرٌاضً 

20:المحضر رقم  

     31/03/2022:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
 
   

       دراسة القضاٌا        

( أ )مقابالت القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   
 

  :25/03/2022 فئة األكابر لٌوم (أولمبً الوادي / هالل بلدٌة غرداٌة  ) مقابلة 635القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     بن طرفة نصر الدٌن  - هالل بلدٌة غرداٌة 21R30J1342        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  توانسة صابر             - أولمبً الوادي 21R30J0211        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

  :25/03/2022 فئة األكابر لٌوم (إتحاد الخنق /  إتحاد األغواط)  مقابلة 636 القضٌة رقم

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر حكم اللقاء-   

حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأنه تقرر عدم إجراء المقابلة و ذلك نظرا لعدم إكتمال النصاب القانونً من جانب العبً-   

:نهاٌة الوقت القانونً و علٌه قررت اللجنة إلى غاٌة (إتحاد األغواط  )  الفرٌق المحلً نادي   

  

( مرحلة العودة ) القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  من57 من نص المادة 01نطبق الفقرة   
 

.(إتحاد الخنق  ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  (إتحاد األغواط  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.(إتحاد األغواط  ) نقاط من رصٌد نادي (06)خصم ستة -   

.31/03/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (إتحاد األغواط  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج10.000عشرة أالف -   

 

  :26/03/2022 فئة األكابر لٌوم (مستقبل بلدة عمر / أمل ورقلة  ) مقابلة 637القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     قادري عمر           - أمل ورقلة 21R30J1533        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  صغٌر أحمد              - أمل ورقلة 21R30J5612        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
     بوخلط بهاء الدٌن     - مستقبل بلدة عمر 21R30J0194        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  قاضً صالح الدٌن      - مستقبل بلدة عمر 21R30J0676        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
 

:مسٌر تم إنذاره   
 

 .  طرٌة كمال لسوء اإلنضباط(أمل ورقلة  )بطاقة صفراء لمدرب فرٌق - 

 



 

  :26/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب سٌدي بوعزٌز / مستقبل موفلون  ) مقابلة 638القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     حنونة الهاشمً        - شباب سٌدي بوعزٌز 21R30J1582        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  بومٌدونة أحمد خلٌفة     - شباب سٌدي بوعزٌز 21R30J3967        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب  
 

  :26/03/2022 فئة األكابر لٌوم (وفاق المغٌر / شباب بلدٌة إلٌزي  ) مقابلة 639القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     مزدور محمد أمٌن    - شباب بلدٌة إلٌزي 21R30J1187        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  عزام أحمد                - وفاق المغٌر 21R30J1510        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
 

( ب )القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   

 

  :25/03/2022 فئة األكابر لٌوم (إتحاد عٌن البٌضاء / شباب قصر الحٌران  ) مقابلة 640القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     نوعً محمد           - شباب قصر الحٌران 21R30J4112        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  رحٌم سفٌان              - إتحاد عٌن البٌضاء 21R30J1401        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

  :25/03/2022 فئة األكابر لٌوم (وفاق مقر /  مولودٌة البٌضاء)  مقابلة 641القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     مزندي كمال           - مولودٌة البٌضاء 21R30J0415        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  كمال رمضان            - وفاق مقر 21R30J5600        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     بن دوٌدة جدٌد        -  مولودٌة البٌضاء 21R30J0424  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

  .         ( كرة القدم هواة  من القانون المنظم لبطولة103) طبقا لنص المادة   نافدة(01) ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة

     خدران الطٌب        -  وفاق مقر 21R30J2131  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

  .         ( كرة القدم هواة  من القانون المنظم لبطولة103) طبقا لنص المادة   نافدة(01) ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة

:      مسٌرٌن أشٌر علٌهما

  باإلقصاء ٌعاقببإهانة محافظ اللقاء و علٌه  009421R30Eرخصة رقم   (وفاق مقر) براهٌمً عمر كاتب عام نادي قٌام - 

رامة غ + 31/03/2022ٌخ من تار إبتداء أشهر بمنعه من مزاولة أي نشاط أو ظٌفة ذات صلة بكرة القدم (06)  النافذ لستة 

القانون المنظم    من112 ) المادة طبقا لنص 31/03/2022ٌخ من تار فً أجل شهر إبتداء تدفع دج 10.000 قدرها  نافذة  

 . (القدم هواة لبطولة كرة  

 باإلحتجاج على  (وفاق مقر) نادي من  21R30E0026 الفئات الكبرى عباضلً عبد المجٌد رخصة رقم قٌام مدرب- 

 قدرهانافذة  غرامة   + 31/03/2022إبتداء من تارٌخ   لمقابلة واحدة النافذٌعاقب باإلقصاء قرار الحكم الرئٌسً و بالتالً   

القانون المنظم لبطولة كرة    من101 ) طبقا لنص المادة 31/03/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000 

  (.القدم هواة 

 

 



 

  :25/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شمس األصٌل تمنراست / نادي المنظر الجمٌل  ) مقابلة 642القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     ذٌاب محمد مختار    - نادي المنظر الجمٌل 21R30J1233        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب  

  مقدم عبد الودود          - شمس األصٌل تمنراست 21R30J5596        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب  
 

( ج )القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   
 

  :18/03/2022 فئة األكابر لٌوم (إتحاد حاسً الدالعة /  نجم باب الوادي)  مقابلة 643القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     سدٌرة ٌاسٌن          - نجم باب الوادي 21R30J4597        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  عجالت حرز هللا         - إتحاد حاسً الدالعة 21R30J0236        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

  (:25/03/2022فئة األكابر لٌوم  (وفاق هقار تمنراست / وفاق عٌن ماضً )  مقابلة 644القضٌة رقم 
 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.(وفاق هقار تمنراست  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

عن الحضور (وفاق هقار تمنراست  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً عن عدم إجراء المقابلة بسبب تغٌب الفرٌق الضٌف -   

.   حتى فوات الوقت المقرر قانونا  

  قد تفضل فً تقرٌره بشرح سبب تخلفه عن الحضور للملعب إال أن هذا السبب(وفاق هقار تمنراست  )حٌث أن فرٌق - 

   ال ٌندرج ضمن الحاالت المنصوص علٌها فً القانون المنظم للبطولة و التً ٌحق للجنة من خاللها إعادة برمجة المقابلة 

.  من جدٌد  

 

( العودة ) القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  من62نطبق نص المادة   
 

.(وفاق عٌن ماضً  ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  (وفاق هقار تمنراست  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.(وفاق هقار تمنراست  ) نقاط من رصٌد نادي 06خصم  -  

.31/03/2022فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (وفاق هقار تمنراست  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج30.000ثالثون ألف -   
 

  :25/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب تبسبست / إتحاد حاسً الدالعة  ) مقابلة 645القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     عجالت ٌاسٌن         - إتحاد حاسً الدالعة 21R30J5318        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  بن مجغاٌة أحمد          - إتحاد حاسً الدالعة 21R30J0679        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

     عمٌشً ٌاسٌن         - شباب تبسبست 21R30J1551        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  سلٌمانً مصباح          - شباب تبسبست 21R30J1548        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  :25/03/2022 فئة األكابر لٌوم (نجوم إلٌزي / نجم بوغفالة  ) مقابلة 646القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     خدران نوح            - نجم بوغفالة 21R30J0018        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  هرندو فارس             - نجم بوغفالة 21R30J1309        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
     زواوي عبد القادر     - نجم بوغفالة 21R30J5192        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  شمٌم عبد القادر          - نجوم إلٌزي 21R30J1291        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  راشً عبد القادر         - نجوم إلٌزي 21R30J5556        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     رحمانً محمد        -  نجوم إلٌزي 21R30J5036  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

  .         ( كرة القدم هواة  من القانون المنظم لبطولة103) طبقا لنص المادة   نافدة(01) ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة
 

( أ ) فئة األكابر الفوج ثانًالقسم الجهوي ال  
 

  :25/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب سٌدي عمران / مولودٌة سٌدي سلٌمان )  مقابلة 647 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن عائشة رضا          - مولودٌة سٌدي سلٌمان 21R30J1655        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب  

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J0497 بن طالب محمد لزهر -  شباب سٌدي عمران    

31/03/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

  بن ستً أمٌن             - شباب سٌدي عمران 21R30J3341        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  بولٌف نضال             - شباب سٌدي عمران 21R30J0124        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب 
  حمٌة عبد الودود         - شباب سٌدي عمران 21R30J0126        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب 

:قوبات بالطرودع  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

     العابد ٌاسر            -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 21R30J2145  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

  .         ( كرة القدم هواة  من القانون المنظم لبطولة103) طبقا لنص المادة   نافدة(01) ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة
 

  :26/03/2022 فئة األكابر لٌوم (نادي بوغفالة /  أمل العقلة)  مقابلة 648 القضٌة رقم

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

. بعد اإلطالع على تقرٌر حكم المباراة-  

. بعد اإلطالع على تقرٌر مراقب اللقاء-  

.(نادي بوغفالة  )بعد اإلطالع على تقرٌر فرٌق -   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  دٌدي عمارة              - أمل العقلة 21R30J5255        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  بن عمر حمزة            - أمل العقلة 21R30J1142        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب 

  عٌساوي بلخٌر           - نادي بوغفالة 21R30J2326        السلبً طاقة صفراء بسبب اللعب 

  طبشً عبد السالم        - نادي بوغفالة 21R30J2343        السلبً طاقة صفراء بسبب اللعب 
 

 



 

:أحداث أشٌر علٌها   

حٌث صرح كل من الحكم الرئٌسً و محافظ اللقاء عن تعرضهم لجملة من التهدٌدات الخطٌرة من قبل عدد من مناصري-   

.إستعمال لسالح أبٌض محضورمن الصنف السادس و قد صاحب تلك التهدٌدات (أمل العقلة  ) الفرٌق المحلً   

  كان حاضرا أمام الملعب الذي كان باب دخوله مقفال األمر(نادي بوغفالة  )حٌث صرح الرسمٌٌن بأن الفرٌق الضٌف  - 

    الذي عرض الطاقم التحكٌمً إلى جملة من اإلعتداءات المادٌة منها و اللفظٌة و التً كان باإلمكان أن تلحق بتشكٌلة الفرٌق

.   الضٌف  
 

تخلف عن الحضور خالل الوقت المنصوص (أمل العقلة  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً و محافظ اللقاء بأن الفرٌق المحلً -   

  و التً تندرج ضمن الجانب التنظٌمً المتعلق بالسٌر الحسن للمباراٌات51 من نص المادة 02  علٌه قانونا السٌما الفقرة 

  دقٌقة على األقل كتقدٌر30  ذلك ألن هاته المادة تحتم على الفرق دون إستثناء الحضور لغرف تغٌٌر المالبس ساعة و 

. (أمل العقلة  )  قبل بداٌة المقابلة و هو اإلجراء الذي تم خرقه من جانب فرٌق   

حٌث أن الفرق سواء المستقبلة أو الضٌفة على حد سواء تعد مسؤولة من الناحٌة القانونٌة عن جمٌع التصرفات الصادرة-   

.    من جهتها سواء النابعة من الالعبٌن أو المسٌرٌن و أٌضا األنصار التابعٌن لها  
     

  دقٌقة و هذا كله راجع لسوء التنظٌم من جهة الفرٌق45حٌث أن الحكم الرئٌسً صرح عن تأخر إنطالق المقابلة  لمدة - 

.(أمل العقلة  )المحلً   
 

.حٌث صرح الحكم الرئٌسً و محافظ اللقاء بأن الملعب ال ٌستوفً جمٌع الشروط األمنٌة إلجراء المبارٌات-   

  جمٌعهم(نادي بوغفالة  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأنه و طاقمه المساعد إلى جانب محافظ اللقاء و الفرٌق الضٌف - 

بعد دخولهم الملعب و إستمر الحال فً ظروف عادٌة (أمل العقلة  )  لم ٌتعرضوا ألي إعتداء من طرف الفرٌق المحلً   

.  إلى غاٌة نهاٌة اللقاء بإستثناء الهتافات الصادرة من جهة مناصري الفرٌق المحلً المتواجدٌن خلف سٌاج الملعب  

.حٌث تضمن تقرٌرا الحكم الرئٌسً و محافظ اللقاء جملة من المالحظات تتعلق بوضعٌة الملعب و مدى كفاءته-   

 

  131 و المادة 02 فقرة 51فً هذا الصدد قررت اللجنة الفصل وفقا لما تملٌه نصوص المادتٌن 

 من قانون اإلتحاد الجزائري لكرة القدم قسم هواة

.31/03/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (أمل العقلة  ) نافذة ٌدفعها نادي غرامة دج 10.000عشرة أالف -   

.31/03/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (أمل العقلة  ) نافذة ٌدفعها نادي غرامة دج 5.000خمسة أالف -   
 

رفع التأهٌل عن ملعب بلدٌة العقلة بغلقه و بصفة نهائٌة و ٌمنع على جمٌع الفرق مواصلة ما تبقى لها من مبارٌات بهذا -  

  .2021/2022  الملعب إلى غاٌة نهاٌة الموسم الحالً 

 

( ب ) فئة األكابر الفوج ثانًالقسم الجهوي ال  
 

  :26/03/2022 فئة األكابر لٌوم (إتحاد الزقم / شباب لقراف  ) مقابلة 649القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     بلقاضً أنٌس          - شباب لقراف 21R30J2140        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  بن فرج هللا سلٌمان       - إتحاد الزقم 21R30J2296        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 



  :26/03/2022 فئة األكابر لٌوم (مولودٌة سعٌد عتبة /  مولودٌة بامندٌل)  مقابلة 650 القضٌة رقم
 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأنه تقرر عدم إجراء المقابلة و ذلك نظرا لعدم إكتمال النصاب القانونً من جانب العبً-   

:فوات الوقت القانونً و علٌه قررت اللجنة إلى غاٌة (مولودٌة سعٌد عتبة  )  نادي   

  

( مرحلة العودة ) القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  من57 من نص المادة 01نطبق الفقرة   
 

.(مولودٌة بامندٌل  ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  (مولودٌة سعٌد عتبة  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.(مولودٌة سعٌد عتبة  ) نقاط من رصٌد نادي (06)خصم ستة -   

.31/03/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (مولودٌة سعٌد عتبة  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج10.000عشرة أالف -   
 

  :26/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب عٌن قدٌمة / مدرسة أمل النزلة  ) مقابلة 651القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     مازوزي حمزة        - مدرسة أمل النزلة 21R30J0272        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

  :26/03/2022 فئة األكابر لٌوم (نادي سٌدي خوٌلد / شباب القواطٌن  ) مقابلة 652القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    حمودي بشٌر           - شباب القواطٌن 21R30J1789        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  غول عبد هللا              - نادي سٌدي خوٌلد 21R30J1721        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

:قوبات بالطرودع  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

   زواري فرحات ٌوسف-  شباب القواطٌن 21R30J2091  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

  .         ( كرة القدم هواة  من القانون المنظم لبطولة103) طبقا لنص المادة   نافدة(01) ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة

     لعروسً أٌوب        -  نادي سٌدي خوٌلد 21R30J1719  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

  .         ( كرة القدم هواة  من القانون المنظم لبطولة103) طبقا لنص المادة   نافدة(01) ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة
 

  :26/03/2022 فئة األكابر لٌوم (أتلٌتٌك حاسً مسعود / شباب قصر ورقلة )  مقابلة 653 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن زرٌاطة شرف الدٌن - شباب قصر ورقلة 21R30J2116        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J2119 ساٌح محمد لمٌن      -  شباب قصر ورقلة    

31/03/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

  رحمانً أسامة            - أتلٌتٌك حاسً مسعود 21R30J5581        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

:قوبات بالطرودع  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

     عدة ولٌد              -  أتلٌتٌك حاسً مسعود 21R30J0579  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

  .         ( كرة القدم هواة  من القانون المنظم لبطولة103) طبقا لنص المادة   نافدة(01) ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة
 

 

 

 



( ج ) فئة األكابر الفوج ثانًالقسم الجهوي ال  
 

  :22/03/2022 فئة األكابر لٌوم (جٌل بن نانة / جوهرة قصر الحٌران  ) مقابلة 654القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    جنٌدي محمد الحبٌب   - جوهرة قصر الحٌران 21R30J3616        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  قنٌول ٌاسٌن              - جٌل بن نانة 21R30J1889        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

:غرامات  
 

 24/03/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (جوهرة قصر الحٌران  )ٌدفعها نادينافذة غرامة  دج 20.000 فعشرون أل -

 من القانون 86) لنص المادة طبقا  (عدم دفع حقوق دراسة اإلحتراز  ) عدم تأكٌد اإلحتراز المدون على ورقلة المقابلة سببب

. (المنظم لبطولة كرة القدم هواة  

 

  :25/03/2022 فئة األكابر لٌوم (رائد المنٌعة / جٌل بن نانة  ) مقابلة 655القضٌة رقم 

:قوبات بالطرودع  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

     مخلوفً بشٌر         -  جٌل بن نانة 21R30J5460  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

  .         ( كرة القدم هواة  من القانون المنظم لبطولة103) طبقا لنص المادة   نافدة(01) ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة
 

  :26/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب السالم قصر الحٌران / نادي الضاٌة بن ضحوة  ) مقابلة 656القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     مول الضاٌة عبد هللا   - نادي الضاٌة بن ضحوة 21R30J1663        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
الحٌران. شباب السالم ق 21R30J2712        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب     عطٌة سالم                - 

الحٌران. شباب السالم ق 21R30J2715        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب       بلعٌد مسعود           - 
 

  :26/03/2022 فئة األكابر لٌوم (إتحاد العسافٌة / أمل سٌدي بوزٌد  ) مقابلة 657القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    بوشمال ثامر            - إتحاد العسافٌة 21R30J1994        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  طٌفوري عمر            - إتحاد العسافٌة 21R30J2017        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
:قوبات بالطرودع  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

     رحمانً محً الدٌن  -  أمل سٌدي بوزٌد 21R30J4254  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

  .         ( كرة القدم هواة  من القانون المنظم لبطولة103) طبقا لنص المادة   نافدة(01) ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة

:غرامات  
 

  20/01/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (إتحاد العسافٌة  )ٌدفعها نادينافذة غرامة  دج 20.000 فعشرون أل -

  من القانون 86) لنص المادة طبقا  (كتابة اإلحتراز ثم حدفه  ) عدم تأكٌد اإلحتراز المدون على ورقلة المقابلة سبب  ب

. (المنظم لبطولة كرة القدم هواة    

 

 

 

 

 

 



 

 

  :26/03/2022 فئة األكابر لٌوم (جوهرة قصر الحٌران / وفاق برٌدة  ) مقابلة 658القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     رٌغً بالل             - وفاق برٌدة 21R30J0446        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  عٌاشً بوبكر             - جوهرة قصر الحٌران 21R30J5542        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
 

  :26/03/2022 فئة األكابر لٌوم (مستقبل لماضً /  وداد مدٌنة زلفانة)  مقابلة 659 القضٌة رقم

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

. بعد اإلطالع على تقرٌر حكم المباراة-  

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J0042 قندوز ٌاسٌن             -  وداد مدٌنة زلفانة  

31/03/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

  ظلمة عبد الباسط        -  مستقبل لماضً 21R30J1767        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
 

اإلعتداء الجسدي الذي تعرض له الحكم المساعد األولبسب  من عمر المباراة  64حٌث أن اللقاء توقف فً الدقٌقة -   

21. R30J0001  المدعو زهوانً جمال رخصة رقم (وداد مدٌنة زلفانة  )  قبل العب ٌنتمً لفرٌق  

  

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة القسم الجهوي األول و الثانً  (أ  )فقرة  114طبق نص المادة ن  

  قررت اللجنة

 

.(مستقبل لماضً  ) لصالح نادي (03/00) بنتٌجة ( وداد مدٌنة زلفانة )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

 (01 )باإلقصاء النافذ لمدة سنة (وداد مدٌنة زلفانة  )من فرٌق  0001R30J21معاقبة الالعب زهوانً جمال رخصة رقم - 

  بسبب31/03/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ غرامة نافذة  دج 10.000  +31/03/2022خ إبتداء من تاري  

 .   اإلعتداء الجسدي على الحكم المساعد األول دون إحداث ضرر

 من فرٌق  1710R30J21 حٌث صرح الحكم الرئٌسً أٌضا عن قٌام الالعب بن غشً بوعمامة رخصة رقم - 

 ( 04)بتهدٌد الطاقم التحكٌمً بعدم الخروج من الملعب و علٌه ٌعاقب الالعب باإلقصاء النافذ لـ  (وداد مدٌنة زلفانة  )   

لنص المادة طبقا 31/03/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 5.000 غرامة مالٌة نافذة بقٌمة+ مبارٌات       

. (كرة القدم هواة  من القانون المنظم لبطولة121)      

:غرامات  
 

  20/01/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (مستقبل لماضً   )ٌدفعها نادينافذة غرامة  دج 20.000 فعشرون أل -

. (المنظم لبطولة كرة القدم هواة  من القانون86) لنص المادة  عدم تأكٌد اإلحتراز المدون على ورقلة المقابلة طبقا سبب  ب  

  :26/03/2022 فئة األكابر لٌوم (ترجً مرماد / نصر حاسً الدالعة  ) مقابلة 660القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     بلغواطً محمد        - ترجً مرماد 21R30J1675        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

 

 



 

  :26/03/2022 فئة األكابر لٌوم (رائد متلٌلً / شبٌبة زلفانة )  مقابلة 661 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن عباس عبد هللا         - شبٌبة زلفانة 21R30J0119        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J0026 عبد العالً بشٌر       -  شبٌبة زلفانة    

31/03/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J0120 بجاج الطٌب           -  شبٌبة زلفانة    

31/03/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J5186 ًقرباتً عبد الصمد    -  رائد متلٌل    

31/03/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

:      العب أشٌر علٌه

 إهانة الحكم الرئٌسً بعد نهاٌة المقابلة ب (رائد متلٌلً)  من فرٌق 267921R30Jالالعب عزاوي ٌاسٌن رخصة رقم قٌام - 

 ٌخمن تار إبتداء فً أجل شهر تدفع دج 10.000 قدرهانافذة  رامة غ+  مقابالت (04)ـ  ل النافذٌعاقب باإلقصاء  و علٌه 

 . (القدم هواة القانون المنظم لبطولة كرة  من112 ) طبقا لنص المادة 31/03/2022  

 

(أ  ) 1د  فئة األكابر الفوج  لثانًالقسم الجهوي ا  

 

  :25/03/2022 فئة األكابر لٌوم (وفاق عٌن أم الناس / إتحاد شباب إلٌزي  ) مقابلة 662 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  عاللً عبد القادر         - إتحاد شباب إلٌزي 21R30J5639        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  مرٌانً محمد             - وفاق عٌن أم الناس 21R30J4228        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

 (أواسط  ) سنة 19قل من األلفئة ل بطولة القسم الجهوي
 

(ب  )الفورج   
 

  (:26/03/2022 فئة األواسط لٌوم (مستقبل الروٌسات  /  إتحاد الزاوٌة العابدٌة) مقابلة 663القضٌة رقم 
 

إلى غاٌة نهاٌة الوقت القانونً و لم   (مستقبل الروٌسات)  عدم حضور الفرٌق الزائر حٌث صرح الحكم الرئٌسً عن-   

:  ماٌلًاللجنة و علٌه قررت   ٌقدم هذا النادي ما ٌبرر به سبب تخلفه عن الحضور   

. (إتحاد الزاوٌة العابدٌة)  لصالح نادي 03/00 بنتٌجة  (مستقبل الروٌسات) خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( مستقبل الروٌسات) ٌدفعها نادي نافذة دج غرامة مالٌة 30000 ثالثون ألف-  

   31/03/2022.  
 

 

 

 

 

 

 



 

  :26/03/2022 لٌوم واسط فئة األ(أمل سرٌع متلٌلً / إتحاد أفلو  ) مقابلة 664 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  بن دحو محمد عبد العلٌم - أمل سرٌع متلٌلً 21R30J0467        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

  (:26/03/2022 فئة األواسط لٌوم (اإلتحاد السوفً  /  مشعل حاسً مسعود) مقابلة 665القضٌة رقم 
 

إلى غاٌة نهاٌة الوقت القانونً و لم   (اإلتحاد السوفً)  عدم حضور الفرٌق الزائر حٌث صرح الحكم الرئٌسً عن-   

:  ماٌلًاللجنة و علٌه قررت   ٌقدم هذا النادي ما ٌبرر به سبب تخلفه   

. (مشعل حاسً مسعود)  لصالح نادي 03/00 بنتٌجة  ( اإلتحاد السوفً)خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( اإلتحاد السوفً) ٌدفعها نادي نافذة دج غرامة مالٌة 30000 ثالثون ألف-  

   31/03/2022.  
 

  :29/03/2022 لٌوم واسط فئة األ(نادي التضامن السوفً / إتحاد النزلة تقرت  ) مقابلة 666 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  خمٌسات ولٌد             - إتحاد النزلة تقرت 21R30J0836        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  حواس عمارة             - نادي التضامن السوفً 21R30J4009        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

 إستئناف

  :19 محضر رقم 18/03/2022 فئة األكابر لٌوم (مولودٌة البٌضاء /  إتحاد النخلة)  مقابلة 597 القضٌة رقم

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر الحكم الرئٌسً-   

.(إتحاد النخلة  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن سالم عاصم           - إتحاد النخلة 21R30J1443        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  معتوقً ٌزٌد              - إتحاد النخلة 21R30J1472        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  بوتة خالد                  - إتحاد النخلة 21R30J1499        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

:عقوبات بالطرود   

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   21R30J1226 مدخل عبد الرزاق  -  إتحاد النخلة      

  تدفع   دج 3.000غرامة مالٌة قدرها + ة ذمقابالت ناف( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة -                منافس دون إحداث ضرر جسدي 

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 24/03/2022               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   21R30J0911 بن سعٌد مصطفى   -  مولودٌة البٌضاء      

  تدفع   دج 3.000غرامة مالٌة قدرها + ة ذمقابالت ناف( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة -                منافس دون إحداث ضرر جسدي 

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 24/03/2022               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   
 

 

 

 

 

 



 

  دقٌقة نتٌجة إقتحام ساحة الملعب من قبل عدد من مناصري الفرٌق20عرفت توقفا مؤقتا دام لمدة  المقابلة حٌث أن- 

  هؤالء الذٌن قاموا برمً الحجارة داخل الملعب لكن دون إلحاق أٌة أضرار سواء بالنسبة للمعدات (إتحاد النخلة  ) المحلً 

  أحدهما من الفرٌق المستقبل (02)  أو السالمة الجسدٌة لألفراد و قد تزامن ذلك مع وقوع ضرب متبادل بٌن العبٌن إثنٌن 

لٌتطور األمر إلى وقوع مناوشات بٌن عدد من العبً (مولودٌة البٌضاء  ) و الثانً من الفرٌق الضٌف (إتحاد النخلة  )    

.  الفرٌقٌن لتتم بعدها تهدئة الوضع و إستئناف المباراة   
 

. بسبب المناوشات التً وقعت(02)حٌث صرح الحكم الرئٌسً عن وجود إصابتٌن -   

بأن الشجار الجماعً بٌن العبً الفرٌقٌن قد إستمد (تقرٌر الحكم الرئٌسً  )حٌث ثبت بعد إعادة النظر فً ملف القضٌة -   

(إتحاد النخلة  )من فرٌق  (مدخل عبد الرزاق  )  شرارته من اإلعتداء بالضرب المتبادل بٌن العبً الفرٌقٌن المعاقبٌن أعاله   

.بمعنى أخر الشجار تسبب فٌه الالعبٌن اإلثنٌن المذكورٌن (مولودٌة البٌضاء  )من فرٌق  (بن سعٌد مصطفى  ) و الالعب    

 

:قررت اللجنة الفصل من جدٌد برفع العقوبة المسلطة على قائدي الفرٌقٌن المبٌنٌن أدناه  
  

 .  147621R30J مومن بكوش أحمد تجانً رخصة رقم (إتحاد النخلة  )قائد فرٌق نادي -  

 . 090621R30J غول أحمد رخصة رقم (مولودٌة البٌضاء  )قائد فرٌق نادي - 

 

 . الباقً دون تغٌٌر

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

                             لمسٌر اإلداري لقسم اإلنضباطا
                           درٌس الهواري               

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 


