
                               االتحادية الجزائرية لكرة القدم 
 الرابطة الجهوية ورقلة

 الرابطة الوالئية تمنراست

 2021/2022 الموسم الرياضي

  17:رقم المحضر

 27/05/2202:الجلسة المنعقدة بتاريخ

 القضايا إستنادا على نصوص القانون  الجديد المنظم لبطولة كرة القدم دراسة 

 90/60/0202 قسم الهواة اإلصدار األخير

 لفئة األكابر جهوي الثانيالمقابالت بطولة 

 (ب( الفوج

 16/04/2202( فئة األكابر ليوم شباب تيديكلت / مولودية إينغرمقابلة ) 01رقم القضية 

 اإلنذارات:

 بعد اإلطالع على ورقة المبارة  -

 بعد اإلطالع على تقرير الحكم الرئيسي -

 اإلطالع على تقرير محافظ اللقاءبعد  -

 

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 بوضيفة عبد الكريم مولودية إينغر J3835 خطيراللعب ال بسبببطاقة صفراء 

 حسين خالد  شباب تيدكيلت J3811 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير

 مخطاري عبد القادر تشباب تيديكل J3569 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير

 :أحداث أشير إليها

( بإهانة  مولودية إينغرمن فريق ) 3538رخصة رقم  عثماني المهديبعد نهاية المقابلة قام الالعب  -
سب والشتم واالعتداء عليه بدفعه ومحاولة الغدر بالضرب لعدة مرات لوال تدخل زمالئه الحكم الرئيسي بال

( 06في المرة الثانية وبالتالي يعاقب هذا الالعب باإلقصاء النافذ لمدة )وتدخل الشرطة  ىفي المرة األول
مولودية يدفعها فريق )دج  10.000+ غرامة مالية نافذة قدرها  28/05/2022إبتداء من تاريخ  أشهر
من القانون المنظم لبطولة  115)طبقا لنص المادة  28/05/2022( في أجل شهر إبتداء من تاريخ إينغر

 دم هواة.(كرة الق

 



 

( بإهانة الحكم تيديكلت شباب من فريق ) 355رخصة رقم  صابر باجلولبعد نهاية المقابلة قام الالعب  -
برمي قباضة يديه على رأس الحكم الرئيسي واالعتداء عليه والكالم الألخالقي الرئيسي بالسب والشتم 

+ غرامة  28/05/2022تداء من تاريخ إب أشهر( 06وبالتالي يعاقب هذا الالعب باإلقصاء النافذ لمدة )
( في أجل شهر إبتداء من تاريخ شباب تيديكلتيدفعها فريق )دج  10.000مالية نافذة قدرها 

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة.( 115)طبقا لنص المادة  28/05/2022

 

 لفئة األكابر الجهوي الثاني مقابالت بطولة 

 (أ( الفوج

 13/05/2022فئة األكابر ليوم  (الشعار الرياضي / شباب لحدبمقابلة ) 02رقم القضية 

 :اإلنذارات

 

 لفئة األكابر الشرفيبالت بطولة مقا

 (ب( الفوج

 06/05/2022( فئة األكابر ليوم اإلتحاد عين صالح /أمل الشويطرمقابلة ) 03رقم القضية 

 اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 سالمة عبد الغفار اإلتحاد عين صالح J0236 عرقلة الالعببسبب بطاقة صفراء 

عرقلة الالعب        صفراء بسبب  بطاقة  J0461 بحيدة محمود أمل الشويطر 

 

 07/05/2022( فئة األكابر ليوم جيل حاسي لحجار /أتحاد الكهرباءمقابلة ) 04رقم القضية 

 :اإلنذارات
 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 ن قويدر نصر الدينب جيل حاسي لحجار J285 بسبب عرقلة الالعببطاقة صفراء 

 بن قويدر أحمد سليمان جيل حاسي لحجار J369     بطاقة صفراء 

 

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 كوريم محمد الزبير الشعار الرياضي J1800 لحصوله على إنذارين حمراءبطاقة 

القانون المنظم  من 103 )لنص المادة (نافدة طبقا 01)قصاء لمقابلة واحدة اإلب محمد الزبير كوريم عاقب ي
 .) لبطولة كرة القدم هواة

 

 سعيدو عثمان  الشعار الرياضي J0530 اللعب الخطيربطاقة صفراء بسبب 
 باعبو أيمن  الشعار الرياضي J1053 اللعب الخطيربطاقة صفراء بسبب 

 زايدي حفيظ  شباب لحدب J3401 الخطيربطاقة صفراء بسبب اللعب ا



 

 14/05/2022( فئة األكابر ليوم إتحاد إقسطن /أتحاد الكهرباءمقابلة ) 05رقم القضية 

  :اإلنذارات
 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 فراجي عبد الحكيم حاد إقسطنإت J0534 بسبب عرقلة الالعببطاقة صفراء 

 بن آتاهللا عمر إتحاد الكهرباء J0718     بطاقة صفراء 

 

 

 14/05/2022( فئة األكابر ليوم االتحاد عين صالح /أتحاد مليانةمقابلة ) 06رقم القضية 

 
 بعد االطالع على ورقة المقابلة -
 بعد االطالع على تقرير حكم المقابلة -
 رير محافظ اللقاءبعد االطالع على تق -
 

 إتحاد عين صالحبسبب انسحاب فريق  77حيث صرح  الحكم الرئيسي بأن المقابلة توقفت في الدقيقة  -
التي احتسبها الحكم وألغاها الحكم المساعد لعدم صحتها وبعد  ركلة جزاء من الملعب بسبب أحتجاجه على

أصر على عدم العودة الى حاد عين صالح الذي إنتظار الوقت القانوني والتشاور بين الحكم وقائد فريق ات
اتحاد مليانة نادي  لصالح 03/02الميدان صفر الحكم نهاية المقابلة وكانت النتيجة   

 لقراره ورفض إستكمال المقابلة وهذا( لم يمتثل إتحاد عين صالح بأن نادي ) حيث صرح الحكم الرئيسي -
 رة القدم هواة(.من القانون المنظم لك 122المادة ما يتنافى و)

 ( اإلمتثال لقرار الحكم الرئيسي ومواصلة اللقاء صالحإتحاد عين حيث كان من باب أولى على نادي )
 
)مرحلة العودة( والتي تقضي  62حيث أن اللجنة قررت اإلكتفاء بتطبيق الفقرة األولى من نص المادة  -

 بمايلي:
 (اتحاد مليانة لصالح نادي )  00-03( بنتيجة  إتحاد عين صالحخسارة المقابلة بالنسبة لنادي )  -
 ( إتحاد عين صالحمن رصيد نادي ) (نقاط 06 ) خصم -
( في أجل شهر إبتداء من عين صالحإتحاد غرامة نافذة يدفعها نادي )دج  15.000.00الف عشر خمسة -

  28/05/2022تاريخ 

 

 14/05/2022( فئة األكابر ليوم ليفر سيتي /الساهلة الغربيةمقابلة ) 07رقم القضية 

  :اإلنذارات
 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 سقان مصطفى الساهلة الغربية J0412 بسبب عرقلة الالعببطاقة صفراء 

 ميموني علي ليفر سيتي J0206     بطاقة صفراء 

 

 

 

 



 

 

 21/05/2022( فئة األكابر ليوم دينمستقبل المجاه /الساهلة الغربيةمقابلة ) 08رقم القضية 

 
 بعد اإلطالع على ورقة المقابلة  -
 نادي عدم إكتمال نصيب الفريق الزائرإجراء المقابلة بسبب حيث صرح الحكم الرئيسي عن عدم  -
 (الساهلة الغربية) 

 (العودةمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة )مرحلة  57تطبيق نص المادة 
 

 ( مستقبل المجاهدين) لصالح نادي  00 – 03( بنتيجة الساهلة الغربيةلمقابلة بالنسبة لنادي )خسارة ا -
 ( الساهلة الغربية( نقاط من رصيد نادي )06خصم ) -

في أجل شهر  (الساهلة الغربية)( غرامة نافذة يدفعها نادي دج000 5خمسة آالف دينار جزائري )  -
 28/05/2022إبتداء من تاريخ 

 

 21/05/2022( فئة األكابر ليوم إتحاد مليانة /حاسي لحجارمقابلة ) 09رقم ية القض

  اإلنذارات:

 

 24/05/2022( فئة األكابر ليوم اتحاد اقسطن /اتحاد مليانةمقابلة ) 10رقم القضية 

 
 بعد االطالع على ورقة المقابلة -
 بعد االطالع على تقرير حكم المقابلة -
 بعد االطالع على تقرير محافظ اللقاء -
 (اتحاد اقسطنلحكم الرئيسي عن عدم إجراء المقابلة بسبب تغيب الفريق الزائر نادي )حيث صرح ا -
 

 (العودةمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة )مرحلة  62تطبيق نص المادة 
 

 ) إتحاد مليانة ( لصالح نادي  00 – 03( بنتيجة اتحاد اقسطنخسارة المقابلة بالنسبة لنادي ) -
 ( اقسطنأمل اط من رصيد نادي )( نق06خصم ) -

( في أجل شهر إبتداء اتحاد اقسطن)غرامة نافذة يدفعها نادي  دج(000 5) خمسة آالف دينار جزائري  -
  28/05/2022من تاريخ 

 

 

 

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 بن قويدر لخضر جيل حاسي لحجار J284 لحصوله على إنذارين حمراءبطاقة 

من القانون المنظم  103 )لنص المادة(نافدة طبقا  01)قصاء لمقابلة واحدة اإلب بن قويدر لخضرعاقب ي
 .) لبطولة كرة القدم هواة



 

 

 

 24/05/2022( فئة األكابر ليوم امل تاغرم /الساهلة الغربية مقابلة ) 11رقم القضية 

  اإلنذارات:

 

 24/05/2022( فئة األكابر ليوم جيل حاسي لحجار /مشعل  اقبورمقابلة ) 12رقم القضية 

  اإلنذارات:

 
 
 
 

 إستئناف
 
 

 07/04/2022فئة األكابر ليوم  صورو المعلمين( /اإلتحاد الهقار مقابلة ) 13رقم القضية 

 :اإلنذارات

 

 

 

 الالعب إسم  النادي قم الرخصةر العقوبة المسلطة
 راقن عبد الحفيظ امل تاغرم J0536 لحصوله على إنذارين حمراءبطاقة 

من القانون المنظم  103 )(نافدة طبقا لنص المادة 01)قصاء لمقابلة واحدة اإلب راقن عبد الحفيظعاقب ي
 .) لبطولة كرة القدم هواة

 بن ايعيش السعيد اغرمامل ت J0545 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي
 بن ادايس زكراياء الساهلة الغربية  J0482 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي
 دبينو عبد الرحمن الساهلة الغربية J0433 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة لعقوبة المسلطةا
 ديرغ رشيد مشعل اقبور J0405 بسبب ارتكاب خطاء جسيم حمراءبطاقة 

من القانون المنظم لبطولة كرة  110 )(نافدة طبقا لنص المادة 02) تينقصاء لمقابلاإلب ديرغ رشيدعاقب ي
 .) القدم هواة

 بوحاص عبدالرزاق يل حاسي لحجارج J0371 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 
 بوحاص نور الدين جيل حاسي لحجار J0274 لمس الكرة باليدبطاقة صفراء بسبب 

 بوحاص محمد جيل حاسي لحجار J0268 بطاقة صفراء

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة عقوبة المسلطةال
 فيسل علي صورو المعلمين J4039 بسبب عرقلة الالعببطاقة صفراء 



 

 

 05/02/2022( فئة األكابر ليوم إتحاد مليانة /إتحاد إقسطن مقابلة ) 14رقم القضية 

 
 بعد اإلطالع على ورقة المقابلة  -
ة لم تجرى بسبب خروج سيارة اإلسعاف والتي دام غيابها أكثر من حيث صرح الحكم الرئيسي بأن المبار -

 دقيقة وعليه قررت اللجنة مايلي: 15الوقت المقرر قانونا 
  
 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة )مرحلة الذهاب( 21تطبيق نص المادة  
 
 )أتحاد مليانة (ح نادي لصال 00 – 03بنتيجة  )أتحاد إقسطن (خسارة المقابلة بالنسبة لنادي  -
 ( )إتحاد إقسطن( نقاط من رصيد نادي 03خصم ) -
في أجل شهر إبتداء  )إتحاد إقسطن(غرامة نافذة يدفعها نادي  دج(5.000)آالف دينار جزائري خمسة  -

 28/05/2022من تاريخ 
 

 15/01/2202( فئة األكابر ليوم مشعل أقبور /إتحاد الكهرباء مقابلة ) 15رقم القضية 

 
 بعد اإلطالع على ورقة المقابلة  -
 نادي عدم إكتمال نصيب الفريق المحليإجراء المقابلة بسبب حيث صرح الحكم الرئيسي عن عدم  -
 (إتحاد الكهرباء) 

 (الذهابمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة )مرحلة  57تطبيق نص المادة 
 

 ( مشعل أقبور) لصالح نادي  00 – 03( بنتيجة هرباءإتحاد الكخسارة المقابلة بالنسبة لنادي ) -
 ( إتحاد الكهرباء( نقاط من رصيد نادي )03خصم ) -

في أجل شهر  (إتحاد الكهرباء)( غرامة نافذة يدفعها نادي دج000 5خمسة آالف دينار جزائري )  -
 28/05/2022إبتداء من تاريخ 

 
 
 
 

                                                          لجنة اإلنضباط

 مجدوبي نبيل                                                     

 لخير حمزة   اب                                                      

 إمضاء عضو لجنة االنضباط                             


	دراسة  القضايا إستنادا على نصوص القانون  الجديد المنظم لبطولة كرة القدم

