
اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم   

الرابطة الجهوٌة لكرة القدم ورقلة 
 

 

 

  2021/2022الموسم الرٌاضً 

23:المحضر رقم  

     21/04/2022:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
 
   

       دراسة القضاٌا        

( أ )مقابالت القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   
 

  :15/04/2022 فئة األكابر لٌوم (مستقبل موفلون / إتحاد الحمادٌن )  مقابلة 713القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  شرٌف أحمد              - إتحاد الحمادٌن 21R30J1270        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  أزنقاد موسى             - مستقبل موفلون 21R30J4835        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

  :15/04/2022 فئة األكابر لٌوم (إتحاد الخنق / أولمبً الوادي )  مقابلة 714القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن بردي عبد الرحمان   - أولمبً الوادي 21R30J0203        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  بوزغاٌة الجٌاللً         - أولمبً الوادي 21R30J0214        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  طحاح مفتاح              - إتحاد الخنق 21R30J1097        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  جلفاوي سهٌل             - إتحاد الخنق 21R30J1137        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     نٌة عبد الرحمان     -  إتحاد الخنق 21R30J1240  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

  :15/04/2022 فئة األكابر لٌوم (هالل بلدٌة غرداٌة / شباب بلدٌة إلٌزي )  مقابلة 715القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بوعكة هشام              - هالل بلدٌة غرداٌة 21R30J1341        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     عبٌة عبد هللا          -  شباب بلدٌة إلٌزي 21R30J2419  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

     مالٌك عٌسى          -  هالل بلدٌة غرداٌة 21R30J1344  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

 



( ب )القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   
 

  :15/04/2022 فئة األكابر لٌوم (رائد حاسً القارة / أولمبً بوعامر )  مقابلة 716القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن الصٌد مسعود         - أولمبً بوعامر 21R30J2876        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     أوالد سالم محمد      -  أولمبً بوعامر 21R30J3263  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

  :15/04/2022 فئة األكابر لٌوم (ترجً تقدٌدٌن / شمس األصٌل تمنراست )  مقابلة 717القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  مبٌرٌكة حمزة            - شمس األصٌل تمنراست 21R30J1273        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J1086 فندي هشام                -  شمس األصٌل تمنراست  

21/04/2022تدفع 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 علً عبد الصمد      - ترجً تقدٌدٌن 21R30J1772        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  مدانً فتح هللا             - ترجً تقدٌدٌن 21R30J0057        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  درداش فاٌز              - ترجً تقدٌدٌن 21R30J0016        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

( ج )القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   
 

  :15/04/2022 فئة األكابر لٌوم (نجوم إلٌزي / إتحاد برٌان )  مقابلة 718القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  نعجة عطاء هللا           - إتحاد برٌان 21R30J1406        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  شانع عبد النور           - إتحاد برٌان 21R30J1402        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  أوالد الحاج علً محمد  - إتحاد برٌان 21R30J1409        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  نعجة محمد إسالم        - إتحاد برٌان 21R30J1415        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  عكري نور الدٌن         - نجوم إلٌزي 21R30J1540        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  راشً أكرم               - نجوم إلٌزي 21R30J5556        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  قرٌدة حسام               - نجوم إلٌزي 21R30J5673        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

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

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

وزاطة زكرٌاء          -  نجوم إلٌزي 21R30J1539 بطاقة حمراء بسبب إهانة الحكم الرئٌسً  

تدفع فً أجل شهر  دج 10.000غرامة نافدة قدرها  + 21/04/2022 مقابالت إقصاء نافذ إبتداء من تارٌخ 04               ٌعاقب بـ   

.(القانون المنظم لبطولة كرة القدم القدم هواة  من 112)  لنص المادة  طبقا21/04/2022                إبتداء من تارٌخ  

:غرامات  

  بسبب سوء 21/04/2022خ  فً أجل شهر إبتداء من تاري( نجوم إلٌزي )غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالف خمسة- 

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



  :15/04/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب جامعة / أمل سٌدي مهدي )  مقابلة 719القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  جواحً طارق            - أمل سٌدي مهدي 21R30J2068        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

  :16/04/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب بلدٌة عٌن صالح / إتحاد حاسً الدالعة )  مقابلة 720القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  لوعٌل مسعود            - إتحاد حاسً الدالعة 21R30J0337        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  جابر ٌاسٌن               - شباب بلدٌة عٌن صالح 21R30J5278        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  بن مبٌرٌك إسحاق       - شباب بلدٌة عٌن صالح 21R30J0091        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  بلبركة توفٌق             - شباب بلدٌة عٌن صالح 21R30J0181        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  بلبركة عبد النور         - شباب بلدٌة عٌن صالح 21R30J0082        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

( أ ) فئة األكابر الفوج ثانًالقسم الجهوي ال  
 

  :15/04/2022 فئة األكابر لٌوم (إتحاد قمار / مولودٌة سٌدي سلٌمان )  مقابلة 721القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  قرٌر عدالن              - مولودٌة سٌدي سلٌمان 21R30J1656        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  لعابد لمجد                - مولودٌة سٌدي سلٌمان 21R30J2138        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب  

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J1753 علٌة لقمان             -  إتحاد قمار    

21/04/2022تدفع 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 

  شرٌط مهدي              - إتحاد قمار 21R30J1739        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   لعابد ٌ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

رضوانً محمد العٌد   -  إتحاد قمار 21R30J1741 بطاقة حمراء بسبب إهانة مساعد الحكم    

تدفع فً أجل شهر  دج 10.000غرامة نافدة قدرها  + 21/04/2022 مقابالت إقصاء نافذ إبتداء من تارٌخ 04               ٌعاقب بـ   

.(القانون المنظم لبطولة كرة القدم القدم هواة  من 112)  لنص المادة  طبقا21/04/2022                إبتداء من تارٌخ  

سعد هللا بالل            -  إتحاد قمار 21R30J1756 بطاقة حمراء بسبب إهانة مساعد الحكم    

تدفع فً أجل شهر  دج 10.000غرامة نافدة قدرها  + 21/04/2022 مقابالت إقصاء نافذ إبتداء من تارٌخ 04               ٌعاقب بـ   

.(القانون المنظم لبطولة كرة القدم القدم هواة  من 112)  لنص المادة  طبقا21/04/2022                إبتداء من تارٌخ  

 

  :15/04/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب الحدب / إتحاد أنقوسة )  مقابلة 722القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  تخة رشٌد أٌمن           - إتحاد أنقوسة 21R30J2383        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

 

 

 



  :15/04/2022 فئة األكابر لٌوم (أهلً القرارة / شباب سٌدي عمران )  مقابلة 723القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  عبابسة بوبكر            - شباب سٌدي عمران 21R30J0127        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب  

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J0479 الداودي حرز هللا      -  أهلً القرارة    

21/04/2022تدفع 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 

:       أشٌر علٌهمسٌر

 اته المتكررة على حكمإحتجاجبسبب  21R30D0077الداودي بلقاسم رخصة رقم  (أهلً القرارة  )طرد كاتب عام نادي - 

 دج 2.000 قدرهانافذة غرامة  + 21/04/2022إبتداء من تارٌخ  (01)  لمقابلة واحدة النافذٌعاقب باإلقصاء الساحة وعلٌه 

 (. القدم هواة كرة القانون المنظم لبطولة  من101 ) طبقا لنص المادة 21/04/2022تارٌخ  أجل شهر إبتداء من تدفع فً 
 

( ب ) فئة األكابر الفوج ثانًالقسم الجهوي ال  
 

  :25/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شهداء قمار / أمل سوف )  مقابلة 724القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  سلطانً الحاج الساسً   - أمل سوف 21R30J3350        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J1724 رخ محمد              -  شهداء قمر    

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 
 

  :16/04/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب قصر ورقلة / شباب عٌن قدٌمة  ) مقابلة 725القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     رواي عبد العزٌز     - شباب عٌن قدٌمة 21R30J2541        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
     مرزوق طارق        - شباب عٌن قدٌمة 21R30J2556        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

     بن ساسً أحمد        - شباب قصر ورقلة 21R30J2342        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

     بن راس حسان        - شباب قصر ورقلة 21R30J2117        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
     طاهرة توفٌق          - شباب قصر ورقلة 21R30J2268        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

     صٌد بالل              - شباب قصر ورقلة 21R30J2151        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
 

  :16/04/2022 فئة األكابر لٌوم (إتحاد الزقم / مدرسة أمل النزلة  ) مقابلة 726القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   بلهادي بدر الدٌن        - مدرسة أمل النزلة 21R30J1687        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  بولٌفة صهٌب             - إتحاد الزقم 21R30J0317        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  :16/04/2022 فئة األكابر لٌوم (أمل سوف /  مولودٌة سعٌد عتبة  ) مقابلة 727القضٌة رقم 
 

 إحتراز بخصوص مشاركة العبٌن
 

هما (أمل سوف  )بخصوص مشاركة العبٌن إثنٌن من نادي ( مولودٌة سعٌد عتبة  )نادي قبل  من هنيدوتم تإحتراز -   

.21R30J2272 21 و الالعب نصٌرة لزهر رخصة رقمR30J0164 الالعب بوصبٌع محمد علً رخصة رقم 

. مقبول اإلحتراز:من حٌث الشكل    

:   من حٌث الموضوع  

 قد إعتراض على مشاركة الالعبٌن المذكورٌن بحجة أنهما تحت طائلة ( مولودٌة سعٌد عتبة )حٌث أن النادي الرٌاضً -        

 مبارٌات نافذة أثناء مباراة (08)         العقوبة الغٌر مستنفذة فبالنسبة الالعب بوصبٌع محمد علً فقد تحصل على عقوبة 

   الجولة الخامسة أما بخصوص الالعب نصٌرة لزهر فإن 28/12/2021بتارٌخ  (أتلٌتٌك حاسً مسعود / أمل سوف  )        

 . 2021/2022بطاقات صفراء خالل مرحلة الذهاب للموسم الجاري  (04)        هذا األخٌر قد تحصل على 

 :بعد التحقق من وضعٌة الالعبٌن محل اإلحترازات تبٌن ماٌلًحٌث -        

 فإن هذا األخٌر قد ثبت عدم  (أمل سوف  ) من فرٌق 016421R30Jرخصة رقم بالنسبة لالعب بوصبٌع محمد علً - (أ

 ( 08)   مشاركته فً المقابالت المبٌنة أدناه أي بعد الجولة الخامسة التً تحصل بمناسبتها على عقوبة اإلقصاء لثمانٌة 

 (أمل سوف / مولودٌة سعٌد عتبة  )  مقابالت ما ٌعنً أن الالعب قد كان فً وضعٌة قانونٌة تؤهله للمشاركة أثناء مقابلة 

 .16/04/2022  بتارٌخ 

 :الالعب بوصبٌع محمد علً لم ٌشارك خالل

 . 01/01/2022بتارٌخ  (نادي سٌدي خوٌلد / أمل سوف  )الجولة السادسة مقابلة - 1

 .07/01/2022بتارٌخ  (أمل سوف / شهداء قمار  )الجولة السابعة مقابلة - 2       

 .12/01/2022بتارٌخ  (شباب عٌن قدٌمة / أمل سوف  )الجولة الثامنة مقابلة - 3       

 .15/01/2022بتارٌخ  (أمل سوف / مولودٌة المقارٌن  )الجولة التاسعة مقابلة - 4

 .21/01/2022بتارٌخ  (مولودٌة سعٌد عتبة / أمل سوف  )الجولة العاشرة مقابلة - 5

 .25/01/2022بتارٌخ  (أمل سوف / إتحاد الزقم  )الجولة الحادٌة عشر مقابلة - 6

 .29/01/2022بتارٌخ  (مولودٌة بامندٌل / أمل سوف  )الجولة الثانٌة عشر مقابلة - 7

 . أخر مباراة لمرحلة الذهاب04/02/2022بتارٌخ  (أمل سوف / مولودٌة حاسً مسعود  )الجولة الثالثة عشر مقابلة - 8       

 فإن هذا األخٌر قد تحصل على (أمل سوف  ) من فرٌق 227221R30Jرخصة رقم بالنسبة لالعب نصٌرة لزهرة - (ب       

 :بطاقات صفراء خالل مرحلة الذهاب كما هو مبٌن أدناه (04 )      

 .01/01/2022بتارٌخ  (نادي سٌدي خوٌلد / امل سوف  )البطاقة األولى خالل الجولة السادسة مقابلة        * 

 .07/01/2022بتارٌخ  (امل سوف/ شهداء قمار  )البطاقة الثانٌة خالل الجولة السابعة مقابلة        * 

 .15/01/2022بتارٌخ  (أمل سوف / مولودٌة المقارٌن  )البطاقة الثالثة خالل الجولة التاسعة مقابلة        * 

 .21/01/2022بتارٌخ  (مولودٌة سعٌد عتبة / أمل سوف  )البطاقة الرابعة خالل الجولة العاشرة مقابلة        * 

 



 

 بتارٌخ  (أمل سوف / إتحاد الزقم  )حٌث بالرجوع لورقة المقابلة التً تخص الجولة الحادٌة عشر و التً جمعت - 

  تبٌن بأن إسم الالعب نصٌرة لزهر محل اإلحتراز لم ٌدون ما ٌعنً أن هذا األخٌر لم ٌتم إشراكه 25/01/2022  

   و هو بذلك قد إستنفذ عقوبة المقابلة الواحدة المسلطة علٌه ألٌا بسبب تحصله على البطاقة  الصفراء الرابعة أثناء 

 .  مرحلة الذهاب

 ضد  (أمل سوف  ) مع فرٌقهما 16/04/2022بما أن وضعٌة الالعبٌن محل اإلحتراز سلٌمة فإن مشاركتهما بتارٌخ - 

 . قد كانت مشاركة مشروعة ال ٌمكن للغٌر اإلعتراض علٌها  (  مولودٌة سعٌد عتبة )  فرٌق 
     

  لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة
 
 

.مقبول اإلحتراز :من حٌث الشكل-   

:من حٌث الموضوع-   

إلنعدام األسس القانونٌة مع اإلبقاء على نتٌجة (مولودٌة سعٌد عتبة  )رفض اإلحتراز المرفوع من طرف نادي -   

.    المباراة على حالها  

 

  :16/04/2022 فئة األكابر لٌوم (نادي سٌدي خوٌلد / شباب لقراف  ) مقابلة 728القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   بوقفة شعٌب             - شباب لقراف 21R30J0509        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

   خوٌلدي عبد الرحٌم     - نادي سٌدي خوٌلد 21R30J1699        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب 

   خوٌلدي نوح             - نادي سٌدي خوٌلد 21R30J1717        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
   سودانً منٌر رمزي    - نادي سٌدي خوٌلد 21R30J2086        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  لعروسً أٌوب           -  نادي سٌدي خوٌلد 21R30J1719  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 110)  نافدة طبقا لنص المادة (02)                ٌعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن   

كٌنة إسماعٌل            -  نادي سٌدي خوٌلد 21R30J1720 بطاقة حمراء بسبب إهانة الحكم الرئٌسً   

تدفع فً أجل شهر  دج 10.000غرامة نافدة قدرها  + 21/04/2022 مقابالت إقصاء نافذ إبتداء من تارٌخ 04               ٌعاقب بـ   

.(القانون المنظم لبطولة كرة القدم القدم هواة  من 112)  لنص المادة  طبقا21/04/2022                إبتداء من تارٌخ  

:العب أشٌر علٌه  
 

  النافذ لمقابلتٌن    اإلقصاء ب(نادي سٌدي خوٌلد  ) من فرٌق 171921R30Jمعاقبة الالعب لعروسً أٌوب رخصة رقم  -

 بسبب السب العلنً بعد 21/04/2022 من تارٌخ  شهر إبتداء تدفع فً أجل دج 10.000 قدرهانافذة رامة غ+ ( 02  )

 .  (القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة ن م111)  لنص المادة  الطرد المتحصل علٌه بسبب إرتكاب خطاء جسٌم طبقا 

:غرامات  

21/04/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( نادي سٌدي خوٌلد )غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالف خمسة-   

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

( ج ) فئة األكابر الفوج ثانًالقسم الجهوي ال  

 

  :10/04/2022 فئة األكابر لٌوم (مستقبل لماضً / شباب السالم قصر الحٌران  ) مقابلة 729القضٌة رقم 
 

 طلب إحتراز بخصوص مشاركة العب
 

  (شباب السالم قصر الحٌران  )بخصوص مشاركة العب من نادي   بطلب إحتراز(مستقبل لماضً  )نادي حٌث تقدم - 

   .21R30J2698 المدعو نوعً إسماعٌل رخصة رقم 

. مرفوض اإلحتراز:من حٌث الشكل    

:   من حٌث الموضوع  

 لم ٌقم بتدوٌن أي إحتراز على ورقة المقابلة بل قام بإرسال طلب ٌتضمن إعتراضه (مستقبل لماضً  ) نادي حٌث أن-       

 .       على مشاركة العب

 ه ال ٌمكن بأي حال من األحوال دراسة موضوع اإلحترازات التً لم تدون على ورقة المقابلة ألن فً ذلك مخالفةحٌث أن-       

 .86        واضحة لما هو منصوص علٌه بنص المادة 
              

  لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة
 
 

.مرفوض اإلحتراز :من حٌث الشكل-   

:من حٌث الموضوع-   

  مع اإلبقاء على نتٌجة86لعدم توافقه مع نص المادة  (مستقبل لماضً  )رفض طلب اإلحتراز المرسل من طرف نادي - 

.  المباراة على حالها  
 

  :16/04/2022 فئة األكابر لٌوم (وداد مدٌنة زلفانة / رائد المنٌعة  ) مقابلة 730م القضٌة رق

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   حجاج زوبٌر            - رائد المنٌعة 21R30J0637        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  جبرٌط أحمد ٌاسٌن      - رائد المنٌعة 21R30J2606        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  بوشالغم هشام           - وداد مدٌنة زلفانة 21R30J5299        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   قندوز أحمد نصر الدٌن-  وداد مدٌنة زلفانة 21R30J0058  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  :16/04/2022 فئة األكابر لٌوم (نادي الضاٌة بن ضحوة / جوهرة قصر الحٌران  ) مقابلة 731القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر الحكم الرئٌسً-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر مراقب اللقاء-   

.(نادي الضاٌة بن ضحوة  )بعد اإلطالع على تقرٌر فرٌق -   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     ملٌك بوبكر            - جوهرة قصر الحٌران 21R30J1147        السلبً  بطاقة صفراء بسبب اللعب  

     شطٌبة رضوان       - نادي الضاٌة بن ضحوة 21R30J1062    التحاٌل على الحكمبطاقة صفراء بسبب 

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

رابحً خثٌر             -  نادي الضاٌة بن ضحوة 21R30J1080 بطاقة حمراء بسبب البصق على الحكم  

  دج 10.000غرامة نافدة قدرها  + 21/04/2022 أشهر إبتداء من تارٌخ (06)ٌعاقب بـاإلقصاء النافذ لستة -                الرئٌسً 

.(القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  من 116)  لنص المادة  طبقا21/04/2022                تدفع فً أجل شهرإبتداء من تارٌخ  

محاولة اإلعتداء علىبطاقة حمراء بسبب    21R30J0686 أوالد البكاي حسٌن  -  نادي الضاٌة بن ضحوة      

   تدفع فً أجل شهر إبتداء من    دج 5.000غرامة نافذة قدرها + مقابالت  08ـ  ل النافذٌعاقب باإلقصاء- الحكم الرئٌسً 

                               (كرة القدم هواة من القانون المنظم لبطولة 120 ) طبقا لنص المادة 21/04/2022 تارٌخ               

 

:       أشٌر علٌهمسٌر

 دة لم النافذٌعاقب باإلقصاءمول الضاٌة عمار بإهانة الحكم الرئٌسً و بالتالً  (الضاٌة بن ضحوة  )كاتب عام نادي قٌام - 

 نافذة غرامة  + بمنعه من مزاولة المهام و األنشطة ذات الصلة بكرة القدم 21/04/2022إبتداء من تارٌخ  أشهر (06)  ستة 

  القانون المنظم لبطولة  من112 ) طبقا لنص المادة 21/04/2022 أجل شهر إبتداء من تارٌخ تدفع فً  دج10.000 قدرها  

 (. القدم هواة كرة  

:غرامات  

  24/02/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( نادي الضاٌة بن ضحوة )غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالف خمسة- 

  من القانون المنظم لبطولة كرة130)  و هذا تطبٌقا لنص المادة المؤدي إلى تأخٌر إنطالق المقابلة نظٌمالت  بسبب سوء 

  . ( القدم هواة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :16/04/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب السالم قصر الحٌران / إتحاد العسافٌة  ) مقابلة 732م القضٌة رق

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   بدوي الطاهر            - إتحاد العسافٌة 21R30J2282       السلبً  بطاقة صفراء بسبب اللعب  

الحٌران.شباب السالم ق 21R30J2677       السلبً  بطاقة صفراء بسبب اللعب     عطٌة محمد               - 
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  رابحً أحمد             -  إتحاد العسافٌة 21R30J5114  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 110)  نافدة طبقا لنص المادة (02)                ٌعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن   

     لرقط سٌف الدٌن     -  إتحاد العسافٌة 21R30J2701  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

الحٌران.شباب السالم ق 21R30J2811  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم   سعداوي محمد           -  

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 110)  نافدة طبقا لنص المادة (02)                ٌعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن   
 

 إحتراز بخصوص مشاركة العب
 

(شباب السالم قصر الحٌران  )بخصوص مشاركة العب من فرٌق  ( إتحاد العسافٌة ) قبل فرٌق من هنيدوتم تإحتراز -   

 . 21R30J5 391المدعو رحمون عماد رخصة رقم   

.(عدم ذكر العقوبة و الموسم الرٌاضً  ) مرفوض  اإلحتراز:من حٌث الشكل    

:   من حٌث الموضوع  

 قد إعتراض على مشاركة الالعب المذكور أعاله أثناء لقاءه بالفرٌق  ( إتحاد العسافٌة )حٌث أن النادي الرٌاضً -        

 بسبب (01) بحجة أن هذا الالعب معاقب بمقابلة واحدة 16/04/2022بتارٌخ  (شباب السالم قصر الحٌران  )         الهاوي 

  و أنه شارك12/03/2022بتارٌخ  (وفاق برٌدة / شباب السالم قصر الحٌران  )         اإلحتجاج على قرار الحكم أثناء مقابلة 

 و أن هذا (وداد مدٌنة زلفانة / السالم قصر الحٌران  ) و التً جمعت 23/03/2022         فً المقابلة التً تلتها بتارٌخ 

 .         الالعب لم ٌتقدم فرٌقه بطلب لتسوٌة وضعٌته العقابٌة و بالتالً ال ٌحق له المشاركة إال بعد إتخاد هذا اإلجراء

 حٌث أن اللجنة قامت باإلطالع على أوراق المقابالت التً تلت المقابلة التً تحصل خاللها الالعب رحمون عماد على      - 

 :       اإلنذار بسبب اإلحتجاج فتبٌن ماٌلً

  لم تلعب بسبب وصول الفرٌق الزائر18/03/2022بتارٌخ  (شباب السالم قصر الحٌران / أمل سٌدي بوزٌد  ) مقابلة – 1     

 .خارج الوقت القانونً و بالتالً ٌبقى الالعب تحت طائلة العقوبة (شباب السالم قصر الحٌران  )         

  لعبت و إستكملت وقتها القانونً لكن22/03/2022بتارٌخ  (وداد مدٌنة زلفانة / شباب السالم قصر الحٌران  ) مقابلة – 2    

       الالعب رحمون عماد لم ٌدون على ورقة المقابلة و هذا و إن دل فإنما ٌدل على أن الالعب لم ٌشارك و بالتالً ٌعد مستنفذا

  و بالتالً ٌمكن17/03/2022 جلسة ٌوم 18 محضر لجنة اإلنضباط رقم 588     لعقوبة المقابلة الموقعة علٌه بالقضٌة رقم 

 . و ال ٌمكن متابعته بأي حال من األحوال22/03/2022     لالعب رحمون عماد المشاركة فً المبارٌات الالحقة لتارٌخ 

 

 

 

 



              

 

  لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة
 
 

.رفوض اإلحتراز م:من حٌث الشكل-   

:من حٌث الموضوع-   

إلنعدام األسس القانونٌة مع اإلبقاء على نتٌجة المقابلة (إتحاد العسافٌة  )رفض اإلحتراز المرفوع من طرف فرٌق -   

.    على حالها  

 

  :16/04/2022 فئة األكابر لٌوم (وفاق برٌدة / شبٌبة زلفانة )  مقابلة 733القضٌة رقم 

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

محاولة اإلعتداء علىبطاقة حمراء بسبب    21R30J0438 دانة عمر            -  وفاق برٌدة      

   تدفع فً أجل شهر إبتداء من    دج 5.000غرامة نافذة قدرها + مقابالت  08ـ  ل النافذٌعاقب باإلقصاء- الحكم الرئٌسً 

                               (كرة القدم هواة من القانون المنظم لبطولة 120 ) طبقا لنص المادة 21/04/2022 تارٌخ               

محاولة اإلعتداء علىبطاقة حمراء بسبب    21R30J0440 مواهلٌة عبد هللا     -  وفاق برٌدة      

   تدفع فً أجل شهر إبتداء من    دج 5.000غرامة نافذة قدرها + مقابالت  08ـ  ل النافذٌعاقب باإلقصاء- الحكم الرئٌسً 

                               (كرة القدم هواة من القانون المنظم لبطولة 120 ) طبقا لنص المادة 21/04/2022 تارٌخ               

محاولة اإلعتداء علىبطاقة حمراء بسبب    21R30J0436 بن حسٌن أحمد زهٌر -  وفاق برٌدة    

   تدفع فً أجل شهر إبتداء من    دج 5.000غرامة نافذة قدرها + مقابالت  08ـ  ل النافذٌعاقب باإلقصاء- الحكم الرئٌسً 

                               (كرة القدم هواة من القانون المنظم لبطولة 120 ) طبقا لنص المادة 21/04/2022 تارٌخ               

محاولة اإلعتداء علىبطاقة حمراء بسبب    21R30J5498 براهٌمً ٌاسٌن      -  وفاق برٌدة      

   تدفع فً أجل شهر إبتداء من    دج 5.000غرامة نافذة قدرها + مقابالت  08ـ  ل النافذٌعاقب باإلقصاء- الحكم الرئٌسً 

                               (كرة القدم هواة من القانون المنظم لبطولة 120 ) طبقا لنص المادة 21/04/2022 تارٌخ               

محاولة اإلعتداء علىبطاقة حمراء بسبب    21R30J5495 جابري محمد        -  وفاق برٌدة      

   تدفع فً أجل شهر إبتداء من    دج 5.000غرامة نافذة قدرها + مقابالت  08ـ  ل النافذٌعاقب باإلقصاء- الحكم الرئٌسً 

                               (كرة القدم هواة من القانون المنظم لبطولة 120 ) طبقا لنص المادة 21/04/2022 تارٌخ               

:غرامات  

بسبب سوء 21/04/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( وفاق برٌدة )غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالف خمسة-   

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

  :16/04/2022 فئة األكابر لٌوم (أمل سٌدي بوزٌد / ترجً مرماد  ) مقابلة 734م القضٌة رق

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   رزمة صالح الدٌن      - ترجً مرماد 21R30J1672        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب  
  بن شكال عبد الهادي     - ترجً مرماد 21R30J2468        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب  

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   21R30J2565 بومدٌن بوزٌد الشرٌف -  أمل سٌدي بوزٌد   

  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 21/04/2022               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   
 

 

 



  :16/04/2022 فئة األكابر لٌوم (مستقبل لماضً / رائد متلٌلً  ) مقابلة 735م القضٌة رق

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   بن خدة مروان           - مستقبل لماضً 21R30J1085        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  نونٌمة الحسنً            - مستقبل لماضً 21R30J1920        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب  
 

 

 تسوٌة وضعٌة عقابٌة
 

  18/04/2022 بتارٌخ 549 تحت رقم (أتلٌتٌك حاسً مسعود  )بعد اإلطالع على الطلب المودع من طرف نادي - 

 .  فئة األكابر0628R30J21الذي من خالله تم طلب تسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعب ضٌف أحمد بشٌر رخصة رقم   و 

  أثناء01/04/2022 بتارٌخ (01)على عقوبة اإلقصاء النافذ لمباراة واحدة الالعب ضٌف أحمد بشٌر حٌث تحصل - 

 .(أتلٌتٌك حاسً مسعود / شباب لقراف  ) المقابلة التً جرت أطوارها بٌن فرٌق 

 قد شارك خالل اللقاء الموالً مباشرة قد صرح بأن الالعب ضٌف أحمد بشٌر (أتلٌتٌك حاسً مسعود ) حٌث أن نادي  - 

 . و هو ما ٌزال تحت طائلة العقوبة(نادي سٌدي خوٌلد / أتلٌتٌك حاسً مسعود  ) مقابلة 07/04/2022  بتارٌخ 
       

 

بعد الدراسة قررت اللجنة 
 

 

 فئة األكابر ( أتلٌتٌك حاسً مسعود ) من نادي 0628R30J21 الالعب ضٌف أحمد بشٌر رخصة رقم لتسوٌة وضعٌة- 

 .هواةمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم  134دة الما نطبق نص  

  (01)مقابلة واحدة + ( 01) باإلقصاء النافذ لمباراة واحدة 0628R30J21معاقبة الالعب ضٌف أحمد بشٌر رخصة رقم - 

 .21/04/2022 إبتداء من تارٌخمقابلتٌن نافذتٌن  (02) ٌساوي فً المجموع ما ( 01 + 01)  نافذة أٌضا خاصة بالتسوٌة أي 

 

 

 

 

                             لمسٌر اإلداري لقسم اإلنضباطا
                           درٌس الهواري               

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 


