
                               االتحادية الجزائرية لكرة القدم 
 الرابطة الجهوية ورقلة

 الرابطة الوالئية تمنراست

 2021/2022 الموسم الرياضي

 18 :رقم المحضر

 22/06/2022:خالجلسة المنعقدة بتاري

 القضايا إستنادا على نصوص القانون  الجديد المنظم لبطولة كرة القدم دراسة 

 90/60/0202 قسم الهواة اإلصدار األخير

 

 لفئة األكابر الشرفيمقابالت بطولة 

 (ب( الفوج

 27/05/2022( فئة األكابر ليوم إتحاد إقسطن /مشعل أقبورمقابلة ) 01رقم القضية 

 اإلنذارات:

 بعد االطالع على ورقة المقابلة -
 بعد االطالع على تقرير حكم المقابلة -

 

 الالعب إسم  النادي قم الرخصةر العقوبة المسلطة
 زرقوط عبد الحق مشعل أقبور J0478 بسبب لبس المجهوراتبطاقة صفراء 

بسبب عرقلة الالعب بطاقة صفراء  J0762 باجلول هشام  إتحاد اقسطن 

حصوله على إنذارينبطاقة حمراء بسبب   J0762 باجلول هشام  إتحاد اقسطن 

من القانون المنظم لبطولة  103 )(نافدة طبقا لنص المادة 01)ة واحدة قصاء لمقابلاإلب باجلول هشامعاقب ي
 .) كرة القدم هواة

 

 28/05/2022( فئة األكابر ليوم أمل تاغرم /إتحاد الكهرباءمقابلة ) 02رقم القضية 

 اإلنذارات:

 بعد االطالع على ورقة المقابلة -
 د االطالع على تقرير حكم المقابلةبع -

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة ةالعقوبة المسلط
 بالمي أحمد إتحاد الكهرباء J0720 بطاقة صفراء 

 بن ايعيش محمد فؤاد أمل تاغرم J553         بطاقة صفراء

 



 
( العبين من فريق 04بسبب ذهاب اربع ) 55حيث صرح  الحكم الرئيسي بأن المقابلة توقفت في الدقيقة  -

00-03أمل تاغرم وكانت نتيجة المقابلة لصالح فريق الى المستشفى  إتحاد الكهرباء  
 

 باإلبقاء على نتيجة المقابلةحيث أن اللجنة قررت اإلكتفاء  -
 

 ( أمل تاغرملصالح نادي )  00-03( بنتيجة  الكهرباءإتحاد خسارة المقابلة بالنسبة لنادي )  -

 

 02/06/2022ألكابر ليوم ( فئة االساهلة الغربية /أتحاد الكهرباءمقابلة ) 03رقمالقضية 

 
 بعد االطالع على ورقة المقابلة -
 بعد االطالع على تقرير حكم المقابلة -
 بعد االطالع على تقرير محافظ اللقاء -
 

لم تجرى بسبب لعدم حضور سيارة االسعاف وبعد اإلنتظار الى حيث صرح  الحكم الرئيسي بأن المقابلة  -
ة وعليه قررت اللجنة مايلي:دقيق 15غاية الوقت المقرر قانونا   

 
 (العودةمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة )مرحلة  21تطبيق نص المادة 

 
 (الساهلة الغربيةلصالح نادي )  00-03( بنتيجة الكهرباءإتحاد خسارة المقابلة بالنسبة لنادي )  -
 ( الكهرباءإتحاد من رصيد نادي ) (نقاط 03) خصم -
( في أجل شهر إبتداء من تاريخ الكهرباءإتحاد غرامة نافذة يدفعها نادي )دج  6.000.00ف االستة  -

29/06/2022  

 

 09/06/2022( فئة األكابر ليوم اتحاد الكهرباء /ليفر سيتيمقابلة ) 04رقم القضية 

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

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

 ( ليفر سيتي) لصالح نادي  00 – 03( بنتيجة اتحاد الكهرباءخسارة المقابلة بالنسبة لنادي ) -
 ( ءاتحاد الكهربا( نقاط من رصيد نادي )06خصم ) -

في أجل شهر  (اتحاد الكهرباء)( غرامة نافذة يدفعها نادي دج000 5خمسة آالف دينار جزائري )  -
 29/06/2022إبتداء من تاريخ 

 

 

 



 

 غرمات:
 في أجل شهر )مستقبل المجاهدين (نادي  نافذة يدفعهاغرامة  دج(10.000عشرة االف دينار جزائري)-

 أكيد االحتراز المدون على ورقة المبارة طبقا لنص المادةبسبب عدم ت 29/06/2022تاريخ إبتداء من 
 .المنظم لبطولة كرة القدم هواة ( من القانون 86)
 
 

 إستئناف
 

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

 اإلنذارات:

 بعد اإلطالع على ورقة المبارة  -

 اإلطالع على تقرير الحكم الرئيسي بعد -

 بعد اإلطالع على تقرير محافظ اللقاء -

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

( 06وتدخل الشرطة في المرة الثانية وبالتالي يعاقب هذا الالعب باإلقصاء النافذ لمدة ) ىفي المرة األول
شباب يدفعها فريق )دج  15.000+ غرامة مالية نافذة قدرها  28/05/2022إبتداء من تاريخ  أشهر

القانون المنظم من  115)طبقا لنص المادة  28/05/2022( في أجل شهر إبتداء من تاريخ تيديكلت
 لبطولة كرة القدم هواة.(

 الباقي دون تغير
 

 
 
 
 
 

 14/05/2022( فئة األكابر ليوم االتحاد عين صالح /أتحاد مليانةمقابلة ) 03رقمالقضية 

 

 بعد اإلطالع على ورقة المبارة  -

 بعد اإلطالع على تقرير الحكم الرئيسي -

 بعد اإلطالع على تقرير محافظ اللقاء -



 اشير عليها:احداث 
 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 ن صالح الذي إنتظار الوقت القانوني والتشاور بين الحكم وقائد فريق اتحاد عي

اتحاد مليانة نادي  لصالح 03/02الميدان صفر الحكم نهاية المقابلة وكانت النتيجة   
حيث صرح الحكم الرئيسي ومحافظ اللقاء في التقرير المقدم للجنة اإلنضباط بانه تم التهجم وتهديد وسب  -

وجاء التهديد  0186طيانة صهيب رخصة رقم  وشتم الحكم الرئيس من قبل العب االتحاد عين صالح
بالعبارة االتالية )نتالقاك في عين صالح نتفاهم معاك( ولم يتوقف االمر عند هذا الحد ولكن تجاوز الى 

غرفة مالبس تبديل الحكام أين تعرض الحكام لإلستفزاز وعرقلة سير عملية ملء ورقة المبارة من خالل 
( بابي عبد الناصر وازعاجهم دون مرعاة طبيعة العمل المنوط بهم الحاالتحاد عين صتهجم رئيس نادي )

ولعدم استنفاذه للعقوبة المسلطة عليه بتاريخ حتى استدعى األمر تدخل أعوان األمن إلخراجه 
 ( أشهر من ممارسة أي نشاط أووظيفة  لهما عالقة بكرة القدم06بإلقصاء لمدة ) 10/01/2022

 
 قررت اللجنة : -
( مقابالت 04بالقصاء النافذ ألربع ) 0186طيانة صهيب رخصة رقم العب االتحاد عين صالح  معاقبة -

يدفعها نادي االتحاد عين صالح في أجل شهر ابتداء من تاريخ  دج 5.000+ غرامة نافذة قدرها 
 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة(. 112)طبقا لنص المادة  29/06/2022

 
( 01)سنة واحدة ( باإلقصاء النافذ لمدة بابي عبد الناصر) االتحاد عين صالحنادي معاقبة رئيس  -

لهما عالقة بكرة القدم + غرامة وظيفة أوأي نشاط ممارسة بمنعه من  29/06/2022تاريخ ابتداء من 
( في أجل شهر ابتداء من تاريخ االتحاد عين صالحيدفعها نادي ) دج 10.000نافذة قدرها 

29/06/2022 . 

 الباقي دون تغير
 
 

                                                          لجنة اإلنضباط

 مجدوبي نبيل                                                     

 لخير حمزة   اب                                                      

 اء عضو لجنة االنضباط إمض                            
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