
 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم

الرابطة الجهوية لكرة القدم ورقلة 
 

 

 

  2021/2022الموسم الرٌاضً 

25:المحضر رقم  

     26/05/2022:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
 
   

       دراسة القضايا        
 

( ب )القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   

 

  (:14/05/2022فئة األكابر ليوم  (رائد سيدي ساعد / أولمبي بوعامر )  مقابلة 759القضية رقم 
 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

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

.  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   
 

.(رائد سيدي ساعد  ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  (أولمبي بوعامر  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

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

.19/05/2022فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (أولمبي بوعامر  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج30.000ثالثون ألف -   
 

( ج )القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   
 

  :13/05/2022 فئة األكابر ليوم (شباب جامعة /  عين صالحشباب بلدية )  مقابلة 760 القضية رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب    21R30J0125 بكادي عبد العالً       - شباب بلدٌة إلٌزي    

 

  :13/05/2022 فئة األكابر ليوم (نجوم إليزي / شباب تبسبست  ) مقابلة 761القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب    21R30J1583 حالسة ولٌد             - شباب تبسبست    

     عرعار معتز باهلل     - شباب تبسبست 21R30J1558        السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب 

     دومان تجانً          - شباب تبسبست 21R30J1569        السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب 
     بلغول عنتر            - نجوم إلٌزي 21R30J5418        السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

 
 



 

  (:14/05/2022فئة األكابر ليوم  (وفاق هقار تمنراست / نجم باب الوادي )  مقابلة 762القضية رقم 
 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

إلى غاٌة نهاٌة الوقت (وفاق هقار تمنراست  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأن المقابلة لم تجرى بسبب غٌاب الفرٌق الزائر -   

.  د15  المقرر قانونا   

.لم ٌقدم ما ٌبرر به سبب تغٌبه (وفاق هقار تمنراست  )حٌث أن فرٌق -   

 

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

.(نجم باب الوادي  ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  (وفاق هقار تمنراست  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

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

.19/05/2022فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (وفاق هقار تمنراست  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج30.000ثالثون ألف -   
 

( أ )فئة األكابر الفوج ثاني القسم الجهوي ال  
 

  :13/05/2022 فئة األكابر ليوم (نادي بوغفالة / إتحاد أنقوسة  ) مقابلة 763القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    21R30J2404 بن درٌغم بونس       - إتحاد أنقوسة     

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    21R30J2334 حود مٌسة محمد الطٌب- نادي بوغفالة    
 

  :13/05/2022 فئة األكابر ليوم (شهداء قمار / شباب لقراف )  مقابلة 765القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     زناتً خالد             - شباب لقراف 21R30J0511        السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب  

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب    21R30J0875 بوقفة رمزي            - شباب لقراف    

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    21R30J1058 إسماعٌلٌة محمد فتحً- شهداء قمار     

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    21R30J1897 دادي فاروق             - شهداء قمار   
 

  :20/05/2022 فئة األكابر ليوم (إتحاد قمار / أهلي القرارة  ) مقابلة 764القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    21R30J5440 بن ٌدٌر عبد الجلٌل   - أهلً القرارة     
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    21R30J3311 عرٌف حمزة            - أهلً القرارة   

 

( ب ) فئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  

 

  :13/05/2022 فئة األكابر ليوم (أتليتيك حاسي مسعود / مولودية المقارين  ) مقابلة 766القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  خلو صالح الدٌن         - مولودٌة المقارٌن 21R30J1874        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  بومعزة سفٌان             - مولودٌة المقارٌن 21R30J1995        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  بن عمار خلٌل            - أتلٌتٌك حاسً مسعود 21R30J1107        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

 



 

  :13/05/2022 فئة األكابر ليوم (شباب القواطين / إتحاد الزقم ) مقابلة  767القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  عمان رشٌد               - إتحاد الزقم 21R30J2195        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  شرٌق حمزة             - إتحاد الزقم 21R30J0406        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  زواري فرحات ٌوسف  - شباب القواطٌن 21R30J2091        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  تً ٌاسٌن                 - شباب القواطٌن 21R30J3769        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

  :13/05/2022 فئة األكابر ليوم (أمل سوف / مولودية بامنديل  ) مقابلة 768القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J2284 بن جدٌة هشام         -  مولودٌة بامندٌل    

19/05/2022تدفع 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 

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   21R30J2351 ورنوغً حسٌن       - مولودٌة بامندٌل     

  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 19/05/2022               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   21R30J0288 عثمانً محمد            - أمل سوف  

  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 19/05/2022               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

:      أشير عليه مسير

  (أمل سوف  )بإإلعتداء الجسدي على أحد العبً الفرٌق الضٌف  صٌاد مبارك  (مولودية بامنديل) مدرب نادي قٌام - 

  بمنعه من ممارسة 19/05/2022ٌخ من تار إبتداء (01)لمدة سنة   النافذباإلقصاء ٌعاقب دون إحداث أٌة أضرار و علٌه 

 ٌختار من فً أجل شهر إبتداء تدفع دج 5.000 قدرهانافذة  رامة غ+  أٌة وظٌفة أو نشاط لهما عالقة بكرة القدم 

 . (القدم هواة القانون المنظم لبطولة كرة  من113)  المادة طبقا لنص 19/05/2022  

 

  :21/05/2022 فئة األكابر ليوم (إتحاد الزقم / شباب قصر ورقلة  ) مقابلة 769القضية رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.حكم المقابلةٌعد اإلطالع على تقرٌر-   

.بعد اإلطالع على تقرٌرا محافظا اللقاء-      

 .(شباب قصر ورقلة  )بعد اإلطالع على تقرٌر فرٌق      - 

 . و اإلستماع لتصرٌحاته(شباب قصر ورقة  )بعد إستدعاء ممثل عن نادي      - 

 .(إتحاد الزقم  )بعد اإلطالع على تقرٌر فرٌق      - 
 . و اإلستماع لتصرٌحاته(إتحاد الزقم  )بعد إستدعاء ممثل عن نادي      - 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  صٌد محمد فارس        - شباب قصر ورقلة 21R30J2206        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  بلجانً تاج الدٌن         - إتحاد الزقم 21R30J1742        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

 

 



 

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   21R30J2204 طاهرة توفٌق          - شباب قصر ورقلة     

  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 26/05/2022               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   21R30J0206 سعدون محمد             - إتحاد الزقم  

  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 26/05/2022               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

:      أحداث أشير عليها

  (إتحاد الزقم)   من عمر اللقاء بسبب رفض النادي الضٌف63حٌث أن المقابلة توقفت فً الشوط الثانً بالضبط فً الدقٌقة -  

 .إستئناف اللعب 

  تمثلت 61حٌث صرح الحكم الرئٌسً و مراقبا اللقاء بأن الشوط الثانً عرف جملة من األحداث كان أبرزها فً الدقٌقة - 

  سعدون محمد رخصة رقم 11لإلعتداء الجسدي من قبل الالعب رقم  (شباب قصر ورقلة  )  فً تعرض أحد العبً 

  21R30J0206 هذا األخٌر الذي تلقى الرد بالمثل من قبل العب أخر و هو الالعب رقم  (إتحاد الزقم  ) من فرٌق 

 لتتطور األمور بسبب هاته الواقعة التً ٌمكن  (شباب القصر  ) من فرٌق21R30J2204  طاهرة توفٌق رخصة رقم 19 

 .  وصفها بالشرارة التً أدت إلى حدوث مناوشات بٌن عدد من العبً كال الفرٌقٌن

 حٌث صرح الحكم الرئٌسً و مراقبا اللقاء بأنه تمت السٌطرة على الوضع بفض اإلشتباكات و عودة األمور إلى طبٌعتها- 

 (شباب قصر ورقلة  )  بٌنما كانت هناك إصابات فً صفوف العبً الفرٌقٌن تمثلت فً إصابة العب واحد من فرٌق 

 .(إتحاد الزقم  ) العبٌن أخرٌن من نادي 05 و 

 حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأنه لم ٌتمكن من إشهار البطاقتٌن الحمراوٌن الناجمتٌن عن اإلعتداء المتبادل بٌن الالعبٌن- 

 .  اإلثنٌن اللذان ٌعدان المتسببٌن الرئٌسٌٌن فٌما أل إلٌه حال اللقاء و ذلك بسبب نقل هاذٌن الالعبٌن إلى المستشفى

 حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأنه قام بإخطار قائدا الفرٌقٌن بأن هنالك بطاقة حمراء لالعب طاهرة توفٌق من فرٌق- 

 .اللذان تم نقلهما إلى المستشفى (إتحاد الزقم  ) و الالعب سعدون محمد من فرٌق (شباب قصر ورقلة  ) 

  المتسببٌن فً المناوشات02حٌث صرح الحكم الرئٌسً و أٌضا محافظا اللقاء بأن الطبٌب قد أمر بنقل الالعبٌن اإلثنٌن - 

  أما بالنسبة(إتحاد الزقم  )سعدون محمد من فرٌق  (شباب قصر ورقلة  )  إلى المستشفى و هما طاهرة توفٌق من فرٌق 

  فإن حالتهم لم تكن تستدعً نقلهم إلى المستشفى بل ٌكفً تلقٌهم(إتحاد الزقم  ) من فرٌق 04  لباقً الالعبٌن األربعة 

   العالج بالملعب لعدم خطورة حالتهم إال أن مسٌري فرٌقهم رفضوا تنفٌذ قرار الطبٌب و قاموا بنقلهم إلى المستشفى 

 .  مع الالعبٌن اإلثنٌن المصابٌن

 حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأنه بعد إستعادة األمن داخل الملعب قام بمعٌة محافظا المباراة و بحضور مسؤولً األمن- 

  من جهة ثانٌة لٌخلصوا فً األخٌر إلى إتخاد قرار ٌقضً (إتحاد الزقم  )  و الحماٌة المدنٌة من جهة و كاتب عام نادي 

  تغٌٌرات لتعوٌض النقص العددي الناجم 03 الحق فً إجراء ثالثة (إتحاد الزقم  )  بإستئناف اللقاء طبعا بعد منح فرٌق 

  العبٌن إلى المستشفى و إحتراما للقانون الذي ٌوجب إكتمال النصاب القانونٌة فً تشكٌلة الفرٌق لكن هذا 05  عن تنقل 

 . بداعً أن الحالة النفسٌة لالعبٌهم ال تسمح بمواصلة اللعب بالرفض (إتحاد الزقم  )   القرار قابله مسٌري فرٌق 

 



 

  مرات علهم ٌعدلوا عن قرار03 لثالثة (إتحاد الزقم  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأنه قد منح الفرصة لمسٌري فرٌق - 

  رفضهم إستكمال ما تبقى من الوقت القانونً للمقابلة لكنهم بقوا متمسكٌن بقرارهم هذا و ضلوا متمركزٌن وسط ساحة

  لصالح نادي01/00 الملعب و هو األمر الذي دفع بالحكم الرئٌسً فً األخٌر إلى اإلعالن عن نهاٌة اللقاء بنتٌجة 

 . و تصرٌح الحكم هذا قد جاء مدعوما بشهادة مراقبا اللقاء و هو ما أكداه من خالل تقرٌرٌهما (شباب قصر ورقلة  ) 

  من 21R30J2917حٌث صرح الحكم الرئٌسً عن تعرضه لمحاولة اإلعتداء من قبل الالعب سوٌد محمد رخصة رقم- 

 .أثناء هاته األحداث (إتحاد الزقم  )العبً فرٌق   

  إحترام قرارت الحكم سواء فٌما ٌخص نقل الالعبٌن إلى المستشفى(إتحاد الزقم  )حٌث كان من باب أولى على فرٌق - 

 .  أو فٌما ٌخص مواصلة اللقاء حتى تسٌر األمور على أحسن حال

 حٌث أن الحكم الرئٌسً لم ٌصرح عن تعرضه ألٌة تهدٌدات من جانب كال الفرٌقٌن من شأنها التأثٌر علٌه أثناء تسٌٌره- 

 .  للمباراة

 حٌث أن كامل السلطة فً التسٌٌر من حق الرسمٌٌن و بالمقابل ٌحق للغٌر اإلعتراض وفقا للشروط و الكٌفٌات المحددة- 

 . قانونا

 :بعد دراسة جمٌع الوثائق المستلمة من قبل جمٌع األطراف قررت اللجنة ماٌلً- 

    من قانون اإلتحاد الجزائري المنظم لبطولة كرة القدم قسم هواة02 الفقرة 62تطبيق نص المادة 

.(شباب قصر ورقلة  ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  (إتحاد الزقم  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.(إتحاد الزقم  ) نقاط من رصٌد نادي 06خصم  -  

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

:      أشير عليه العب

 الحكم الرئٌسً بمحاولة اإلعتداء على  (إتحاد الزقم) من نادي  291721R30Jقٌام الالعب سوٌد محمد رخصة رقم - 

قدرها مالٌة نافذة رامة غ+  مقابالت (08)  أثناء التوقف المؤقت للمباراة و بالتالً ٌعاقب الالعب باإلقصاء النافذ لـ 

لبطولة   القانون المنظم  من121 ) المادة طبقا لنص  26/05/20222ٌخ من تار فً أجل شهر إبتداء تدفع دج 5.000  

 . (القدم هواة كرة  

 

( ج ) فئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  

 

  :13/05/2022 فئة األكابر ليوم (إتحاد العسافية / رائد متليلي )  مقابلة 770القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   بوحملة علً             - إتحاد العسافٌة 21R30J5204        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  :13/05/2022 فئة األكابر ليوم (وداد مدينة زلفانة / شبيبة زلفانة )  مقابلة 771القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   بجاج الطٌب             - شبٌبة زلفانة 21R30J0120        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  

   عبد العالً بشٌر         - شبٌبة زلفانة 21R30J0026        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 
   قندوز عبد الحمٌد        - وداد مدٌنة زلفانة 21R30J0058        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

:      العب أشير عليه

 بمحاولة إإلعتداء الجسدي على الحكم  (شبيبة زلفانة)  من فرٌق 002821R30Jالالعب بن قطاٌة فتحً رخصة رقم قٌام - 

فً أجل  تدفع دج 5.000 قدرهانافذة  رامة غ+  مقابالت (08)ـ  ل النافذٌعاقب باإلقصاء  الرئٌسً بعد نهاٌة المقابلة و علٌه 

 . (القدم هواة القانون المنظم لبطولة كرة  من121 ) طبقا لنص المادة 19/05/2022ٌخ من تار إبتداء  شهر 

:      أشير عليه مسير

 عبد العالً مٌلود بمحاولة إإلعتداء الجسدي على الحكم الرئٌسً بعد نهاٌة المقابلة  (شبيبة زلفانة) كاتب فرٌق قٌام - 

  بمنعه من ممارسة أٌة وظٌفة أو نشاط19/05/2022ٌخ من تار إبتداء أشهر (06)لمدة ستة   النافذباإلقصاء ٌعاقب  و علٌه 

طبقا لنص  19/05/2022ٌخ تار من فً أجل شهر إبتداء تدفع دج 20.000 قدرهانافذة  رامة غ+   لهما عالقة بكرة القدم 

 . (القدم هواة القانون المنظم لبطولة كرة  من121)  المادة  

 

  :20/05/2022 فئة األكابر ليوم (جيل بن نانة / أمل سيدي بوزيد  ) مقابلة 772القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن طٌرش عبد الرحمان - جٌل بن نانة 21R30J0881        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

  :20/05/2022 فئة األكابر ليوم (شبيبة زلفانة / نادي الضاية بن ضحوة  ) مقابلة 773القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن عطا هللا إسماعٌل     - نادي الضاٌة بن ضحوة 21R30J0687        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

   بن جلول محمد األمٌن  - نادي الضاٌة بن ضحوة 21R30J1070        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عبد العالً بشٌر          -  شبٌبة زلفانة 21R30J0026 بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم  

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

  :20/05/2022 فئة األكابر ليوم (رائد متليلي / وفاق بريدة  ) مقابلة 774القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J0451 شوباتً محمد         -  وفاق برٌدة    

26/05/2022تدفع 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 

   طهاري عبد القادر      - وفاق برٌدة 21R30J0436        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

   برادٌد حمزة             - وفاق برٌدة 21R30J0437        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

   حمزة عبد الحكٌم        - رائد متلٌلً 21R30J2691        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 
   عزاوي الشٌخ           - رائد متلٌلً 21R30J2687        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

 



 

 

 

 

                             لمسير اإلداري لقسم اإلنضباطا
                           دريس الهواري               

 
 

 
 


