
 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم  

الرابطة الجهوية لكرة القدم ورقلة 
 

 

 

  2021/2022الموسم الرٌاضً 

24:المحضر رقم  

     12/05/2022:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
 
   

       دراسة القضايا        

( أ )مقابالت القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   
 

  :07/05/2022 فئة األكابر ليوم (أولمبي الوادي / مستقبل بلدة عمر )  مقابلة 736القضية رقم 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
نكوة عمار                -  أولمبً الوادي 21R30J1968  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   
 

  :06/05/2022 فئة األكابر ليوم (مولودية البيضاء / ترجي تقديدين )  مقابلة 737القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب    21R30J0043 فتٌتً محمد لحسن   - ترجً تقدٌدٌن      
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    21R30J0415 مزندي كمال          - مولودٌة البٌضاء     

 

  :07/05/2022 فئة األكابر ليوم (إتحاد عين البيضاء/ رائد سيدي ساعد )  مقابلة 738القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     عالل عمر             - رائد سٌدي ساعد 21R30J1220        السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب  

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   21R30J1215 لدرع عبد الواحد     -  رائد سٌدي ساعد     

  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 12/05/2022               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   21R30J1401 رحٌم سفٌان            -  إتحاد عٌن 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 12/05/2022               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

 

 

 

 
 



 

  :07/05/2022 فئة األكابر ليوم (إتحاد النخلة / شمس األصيل تمنراست )  مقابلة 739القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    21R30J1286 ونً خالد             - شمس األصٌل تمنراست      
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    21R30J1474 حشفة أٌمن             - إتحاد النخلة     

 

  (:07/05/2022فئة األكابر ليوم  (أولمبي بوعامر / نادي المنظر الجميل )  مقابلة 740القضية رقم 
 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

إلى غاٌة نهاٌة الوقت (أولمبي بوعامر  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأن المقابلة لم تجرى بسبب غٌاب الفرٌق الضٌف -   

.  د15  المقرر قانونا   

.لم ٌقدم ما ٌبرر به سبب تغٌبه (أولمبي بوعامر  )حٌث أن فرٌق -   

 

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

.(نادي المنظر الجميل  ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  (أولمبي بوعامر  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.(أولمبي بوعامر  ) نقاط من رصٌد نادي 06خصم  -  

.12/05/2022فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (أولمبي بوعامر  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج30.000ثالثون ألف -   
 

  :07/05/2022 فئة األكابر ليوم (شباب قصر الحيران / رائد حاسي القارة  ) مقابلة 741القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    21R30J0093 سعٌدات سفٌان        - رائد حاسً القارة     
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    21R30J0112 سعٌدات إلٌاس        - رائد حاسً القارة     

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    21R30J5225 زهوانً إلٌاس        - رائد حاسً القارة     

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    21R30J2784 قرزو أمٌن             - شباب قصر الحٌران     
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    21R30J2810 لحرش عبد اللطٌف   - شباب قصر الحٌران     

 

( ج )القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   
 

  (:07/05/2022فئة األكابر ليوم  (نجم باب الوادي / نجوم إليزي )  مقابلة 742القضية رقم 
 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

إلى غاٌة نهاٌة الوقت (نجم باب الوادي  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأن المقابلة لم تجرى بسبب غٌاب الفرٌق الضٌف -   

.  د15  المقرر قانونا   

.لم ٌقدم ما ٌبرر به سبب تغٌبه (نجم باب الوادي  )حٌث أن فرٌق -   

 

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

.(نجوم إليزي  ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  (نجم باب الوادي  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.(نجم باب الوادي  ) نقاط من رصٌد نادي 06خصم  -  

.12/05/2022فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (نجم باب الوادي  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج30.000ثالثون ألف -   

 

 



 

 

  :07/05/2022 فئة األكابر ليوم (إتحاد حاسي الدالعة / شباب جامعة  ) مقابلة 743القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    21R30J3500 سٌغً عماد       - شباب جامعة          

 

( أ ) فئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  
 

  (:07/05/2022فئة األكابر ليوم  (شباب سيدي عمران / أمال العقلة )  مقابلة 744القضية رقم 
 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.(شباب سيدي عمران  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

عن الحضور (شباب سيدي عمران  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأن المقابلة لم تجرى بسبب تخلف الفرٌق الضٌف -   

.  د15إلى غاٌة نهاٌة الوقت المقرر قانونا     

.لم ٌقدم مبررا قانونً لسبب تغٌبه (شباب سيدي عمران  )حٌث أن فرٌق -   

 

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

.(أمال العقلة  ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  (شباب سيدي عمران  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.(شباب سيدي عمران  ) نقاط من رصٌد نادي 06خصم  -  

.12/05/2022فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شباب سيدي عمران  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج30.000ثالثون ألف -   
 

  :07/05/2022 فئة األكابر ليوم (القبة تماسين / نادي بوغفالة  ) مقابلة 745القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     صخر ولٌد            - نادي بوغفالة 21R30J2330        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

     طبشً عبد السالم     - نادي بوغفالة 21R30J2343        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
     عٌاشً أدم             - القبة تماسٌن 21R30J3975        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

     دٌدي عبد الصمد      - القبة تماسٌن 21R30J3357        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

  :07/05/2022 فئة األكابر ليوم (مولودية سيدي سليمان / إتحاد الهمايسة  ) مقابلة 746القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     دردوري نجٌب        - إتحاد الهماٌسة 21R30J1934        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

( ب ) فئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  
 

  :06/05/2022 فئة األكابر ليوم (مولودية المقارين / شباب قصر ورقلة )  مقابلة 747القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  حمتً معاد               - شباب قصر ورقلة 21R30J2246        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  بابٌة إدرٌس              - مولودٌة المقارٌن 21R30J2004        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

 

 

 



 

 

  :06/05/2022 فئة األكابر ليوم (شباب لقراف / مولودية حاسي مسعود  ) مقابلة 748القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     بن طرفة العربً      - مولودٌة حاسً مسعود 21R30J1849        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

الرؤوف .  حشانً نعٌم ع- مولودٌة حاسً مسعود 21R30J1822        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب   
     مرزوقً محمد لمٌن   - مولودٌة حاسً مسعود 21R30J5321        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

     جواحً ٌاسٌن         - شباب لقراف 21R30J0907        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 
     عطاء هللا صابر       - شباب لقراف 21R30J1906        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

     شبوب عبد المطلب    - شباب لقراف 21R30J0600        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  بوقفة مسلم                - شباب لقراف 21R30J0877        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 
:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   21R30J5321 مرزوقً محمد لمٌن   - مولودٌة حاسً مسعود     

  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 12/05/2022               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   21R30J0877 بوقفة مسلم                - شباب لقراف  

  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 12/05/2022               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

:      أشير عليه مسير

  أثناء سٌر(شباب لقراف  )بإهانة أحد العبً الفرٌق الضٌف  بحدي لمٌن  (مولودية حاسي مسعود) رئٌس نادي قٌام - 

  بمنعه من ممارسة أٌة وظٌفة12/05/2022ٌخ من تار إبتداء (01)لمدة شهر واحد   النافذباإلقصاء ٌعاقب  اللقاء و علٌه 

طبقا  12/05/2022ٌخ تار من فً أجل شهر إبتداء تدفع دج 5.000 قدرهانافذة  رامة غ+   أو نشاط لهما عالقة بكرة القدم 

 . (القدم هواة القانون المنظم لبطولة كرة  من111 ) المادة  لنص 

:غرامات  

  بسبب12/05/2022خ  فً أجل شهر إبتداء من تاري( شباب لقراف )غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالف خمسة- 

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

  :06/05/2022 فئة األكابر ليوم (شباب عين قديمة / أتليتيك حاسي مسعود  )  مقابلة 749القضية رقم 
 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.حكم المباراةٌعد اإلطالع على تقرٌر-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن زغمان عبد العالً    - أتلٌتٌك حاسً مسعود 21R30J5191        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  رحمانً أسامة            - أتلٌتٌك حاسً مسعود 21R30J5581        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
     دراجً عقبة           - أتلٌتٌك حاسً مسعود 21R30J0499        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

     كٌنة حسٌن            - شباب عٌن قدٌمة 21R30J5193        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
     خازن محمد لخضر   - شباب عٌن قدٌمة 21R30J5190        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

:  أحداث أشير عليها

 

 



     

 .حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأن اللقاء شهد التوقف المؤقت فً عدٌد المرات و ذلك بسبب دخول أشخاص غرباء إلى الملعب- 

  (شباب عين قديمة  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأنه قد تم إجتٌاح الملعب من طرف عدد من مناصري الفرٌق الضٌف - 

  و هذا بعد اإلعالن عن نهاٌة المقابلة و قد حاول هؤالء اإلعتداء على الطاقم التحكٌمً لوال تدخل مسؤولً فرٌقهم الدٌن 

 .  قاموا بتهدئة الوضع و حماٌة الرسمٌٌن

 :حيث قررت اللجنة مايلي- 

  12/05/2022ٌخ تار من فً أجل شهر إبتداء (أتلتيك حاسي مسعود  )نافذة  ٌدفعها نادي رامة  غ دج5.000خمسة أالف  -

 بسبب سوء التنظٌم المتمثل فً الدخول المتكرر  (القدم هواة القانون المنظم لبطولة كرة  من131 ) المادة طبقا لنص  

 .(التوقف المؤقت  )  للملعب من طرف الغرباء األمر الذي كان ٌؤدي فً كل مرة إلى التأثٌر على السٌر الحسن للمباراة 

من  فً أجل شهر إبتداء (شباب عين قديمة  )نافذة  ٌدفعها النادي الضٌف رامة  غ دج25.000خمسة و عشرون ألف  -

 بسبب إجتٌاح الملعب  (القدم هواة القانون المنظم لبطولة كرة  من04 الفقرة 47 ) المادة طبقا لنص 12/05/2022ٌخ تار  

   من قبل عدد من مناصرٌه بعد نهاٌة المباراة األمر الذي ٌعد إخالال واضحا بالنظام العام كما كان من شأنه إلحاق الضرر

 .  بالطاقم التحكٌمً

 

( ج ) فئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  
 

  :06/05/2022 فئة األكابر ليوم (رائد المنيعة / نادي الضاية بن ضحوة )  مقابلة 750القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  المنعم. أوالد عبد النبً ع- نادي الضاٌة بن ضحوة 21R30J1760        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

     خنان عبد الرحمان    - نادي الضاٌة بن ضحوة 21R30J0533        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

     محافٌظ حمزة          - رائد المنٌعة 21R30J1914        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

     بلعمى بوبكر الصدٌق - رائد المنٌعة 21R30J2110        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
:      أشير عليه العب

 الحكم الرئٌسً بمحاولة اإلعتداء على  (رائد المنيعة) من نادي  530721R30Jقٌام الالعب برٌك عثمان رخصة رقم - 

 ٌخار تمن إبتداء أشهر (06)لبصق علٌه بعد نهاٌة المقابلة و بالتالً ٌعاقب الالعب باإلقصاء النافذ لـمدة ستة  و ا  و إهانته

طبقا لنص   12/05/20222ٌخ من تار فً أجل شهر إبتداء تدفع دج 10.000 قدرهامالٌة نافذة رامة غ + 12/05/20222 

 . (القدم هواة لبطولة كرة القانون المنظم  من115 ) المادة  

 

  :06/05/2022 فئة األكابر ليوم (إتحاد العسافية / مستقبل لماضي )  مقابلة 751القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     نونٌمة الحسنً         - مستقبل لماضً 21R30J1920        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

     عماري عبد الكرٌم    - إتحاد العسافٌة 21R30J1988        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  :06/05/2022 فئة األكابر ليوم (جوهرة قصر الحيران / شباب السالم قصر الحيران )  مقابلة 752القضية رقم 

:اإلنذارات  

الحٌران. شباب السالم ق 21R30J2677        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب       عطٌة محمد            - 
     ساٌحً صدام لخضر  - جوهرة قصر الحٌران 21R30J3617        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

     بن شاعة أكرم         - جوهرة قصر الحٌران 21R30J2380        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

     جنٌدي محمد الحبٌب  - جوهرة قصر الحٌران 21R30J3616        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
     بن داود سٌف الدٌن   - جوهرة قصر الحٌران 21R30J0596        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

     عطٌة عبد الرحمان   - جوهرة قصر الحٌران 21R30J1148        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
:غرامات  

  بسبب12/05/2022خ  فً أجل شهر إبتداء من تاري( جوهرة قصر الحيران )غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالف خمسة- 

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

(أ  ) 1د فئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  
 

  :06/05/2022 فئة األكابر ليوم (شباب البرج القديم /  إتحاد شباب إليزي  ) مقابلة753القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     مفٌصل جٌاللً        - شباب البرج القدٌم 21R30J5339        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

  (:06/05/2022فئة األكابر ليوم  (سريع مستقبل الدبداب / وفاق عين أمناس )  مقابلة 754القضية رقم 
 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

إلى غاٌة نهاٌة (سريع مستقبل الدبداب  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأن المقابلة لم تجرى بسبب غٌاب الفرٌق الضٌف -   

.  د15  الوقت المقرر قانونا   

.لم ٌقدم ما ٌبرر به سبب تغٌبه (سريع مستقبل الدبداب  )حٌث أن فرٌق -   

 

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

.(وفاق عين أمناس  ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  (سريع مستقبل الدبداب  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.(سريع مستقبل الدبداب  ) نقاط من رصٌد نادي 06خصم  -  

.12/05/2022فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (سريع مستقبل الدبداب  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج30.000ثالثون ألف -   

 

 (أواسط  ) سنة 19قل من األلفئة ل بطولة قسم الهواة
 

  (:01/04/2022 فئة األواسط ليوم (شباب بني ثور / إتحاد حاسي الرمل )  مقابلة 755القضية رقم 
 

هذا األخٌر الذي لم ٌقدم ما ٌبرر به (شباب بني ثور ) بعد اإلطالع على ورقة المقابلة تبٌن عدم حضور الفرٌق الزائر -   

:  ماٌلًاللجنة و علٌه قررت   سبب غٌابه فً األجال الممنوحة قانونا   

. (إتحاد حاسي الرمل)  لصالح نادي 03/00 بنتٌجة (شباب بني ثور ) خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.12/05/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شباب بني ثور )  ٌدفعها نادي نافذة دج غرامة مالٌة 30.000 ثالثون ألف-    

 

 

 

 



 

 

  (:23/04/2022 فئة األواسط ليوم (أمل سريع متليلي  / إتحاد الزاوية العابدية)  مقابلة 756القضية رقم 
 

هذا األخٌر الذي لم ٌقدم ما ٌبرر به  (أمل سريع متليلي) بعد اإلطالع على ورقة المقابلة تبٌن عدم حضور الفرٌق الزائر -   

:  ماٌلًاللجنة و علٌه قررت   سبب غٌابه فً األجال الممنوحة قانونا   

. (إتحاد الزاوية العابدية)  لصالح نادي 03/00 بنتٌجة  (أمل سريع متليلي) خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.12/05/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (أمل سريع متليلي)  ٌدفعها نادي نافذة دج غرامة مالٌة 30.000 ثالثون ألف-    

 

  (:07/05/2022 فئة األواسط ليوم (إتحاد الزاوية العابدية  / شباب بني ثور)  مقابلة 757القضية رقم 
 

هذا األخٌر الذي لم ٌقدم ما ٌبرر  (إتحاد الزاوية العابدية) بعد اإلطالع على ورقة المقابلة تبٌن عدم حضور الفرٌق الزائر -   

:  ماٌلًاللجنة و علٌه قررت  به سبب غٌابه فً األجال الممنوحة قانونا   

. (شباب بني ثور)  لصالح نادي 03/00 بنتٌجة  (إتحاد الزاوية العابدية) خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (إتحاد الزاوية العابدية)  ٌدفعها نادي نافذة دج غرامة مالٌة 30.000 ثالثون ألف-  

12/05/2022.  

 

  (:07/05/2022 فئة األواسط ليوم (أولمبيك المقرن  / إتحاد بلدية ورقلة)  مقابلة 758القضية رقم 
 

هذا األخٌر الذي لم ٌقدم ما ٌبرر به  (أولمبيك المقرن) بعد اإلطالع على ورقة المقابلة تبٌن عدم حضور الفرٌق الزائر -   

:  ماٌلًاللجنة و علٌه قررت   سبب غٌابه فً األجال الممنوحة قانونا   

. (إتحاد بلدية ورقلة)  لصالح نادي 03/00 بنتٌجة  (أولمبيك المقرن) خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.12/05/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (أولمبيك المقرن)  ٌدفعها نادي نافذة دج غرامة مالٌة 30.000 ثالثون ألف-    

:تذكير ببعض النصوص القانونية  

  من قانون اإلتحاد الجزائري المنظم لبطولة كرة القدم قسم142فٌما ٌخص معرفة الوضعٌة القانونٌة لالعبٌن فإن المادة - 

  الهواة تنص حساب العقوبات و اإلنذارات أو غٌرها تقع تحت المسؤولٌة الملزمة للنادي بمعنى أن الفرق وحدها الملزمة 

. بتتبع وضعٌات العبٌها و ال تتحمل هٌئات التسٌٌر أٌة مسؤولٌة  

  بطاقات صفراء فً مرحلة الذهاب فإن الالعب ال ٌستنفذ عقوبة مقابلة واحدة ألٌا إال03بالنسبة لحصول الالعب على - 

  المتحصل علٌها فً مرحلة الذهاب ملغاة و ال تؤجل لمرحلة العودة03  بعد حصوله على اإلنذار الرابع وتعد اإلنذارات الـ 

. الفقرة األولى144 ألٌا المادة  (01) إنذارات فإنها تلزم الالعب بأن ٌستنفذ عقوبة مقابلة واحدة 04  باإلستثناء   

عند نهاٌة الموسم الرٌاضً فإن عقوبة الالعب لمقابلة واحدة فقط تعد ملغاة و ال تؤجل للموسم الالحق بإستثناء الغرامات-   

   المالٌة المترتبة عنها فإنها ال أما بالنسبة للعقوبات التً ٌكون أصلها ٌتعدى مقابلة واحدة فإنه ٌجب إستنفاذها كاملة و إذا تبقت

.     145   منها مقابلة واحدة فإنها تؤجل للموسم الالحق إلى غاٌة إستنفاذها و ال ٌمكن بأي حال سقوطها المادة   

 

                             لمسير اإلداري لقسم اإلنضباطا
                           دريس الهواري               

 
 



 
 


