
اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم 

 الرابطة الجهوٌة لكرة القدم ورقلة
 

 

  2021/2022الموسم الرٌاضً 

11:المحضر رقم  

     20/01/2022: الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
   
 

 

 مقابالت بطولة القسم الجهوي األول لفئة األكابر

(أ  )الفوج   
 

  (:25/12/2021فئة األكابر لٌوم  (إتحاد الخنق / أمل ورقلة  ) مقابلة 241القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1386 مٌلودي محمد العٌد      -  أمل ورقلة   

قادري عمر              -  أمل ورقلة 21R30J1533 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
طحاح مفتاح             -  إتحاد الخنق 21R30J1097 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

والد علً عبد المجٌد    -  إتحاد الخنق 21R30J1100 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:07/01/2022فئة األكابر لٌوم  (أولمبً الوادي / أمل ورقلة  ) مقابلة 242القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1533 قادري عمر              -  أمل ورقلة   

زكري رابح              -  أمل ورقلة 21R30J1385 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

واسع شوقً              -  أولمبً الوادي 21R30J0209 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
سالمً علً              -  أولمبً الوادي 21R30J0466 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

لعنانً عبد الواهاب      -  أولمبً الوادي 21R30J0200 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:08/01/2022فئة األكابر لٌوم  (شباب بلدٌة إلٌزي / إتحاد الحمادٌن  ) مقابلة 243القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  1162 بن عاشور مصباح       -  إتحاد الحمادٌن   

بن تركٌة محمد األمٌن   -  إتحاد الحمادٌن 21R30J1177 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
بن حملة إبراهٌم          -  شباب بلدٌة إلٌزي 21R30J4443 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

 

  (:08/01/2022فئة األكابر لٌوم  (مولودٌة شباب المخادمة / مستقبل موفلون  ) مقابلة 244القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  0350 عقبة كونة حسٌن         -  مستقبل موفلون   
رزوق عبد الفتاح        -  مستقبل موفلون 21R30J0391 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  1498 بضٌاف خالد              -  مولودٌة شباب المخادمة   
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  1454 فرماج زكرٌاء            -  مولودٌة شباب المخادمة   

 

 



 

  (:08/01/2022فئة األكابر لٌوم  (مستقبل بلدة عمر / إتحاد األغواط  ) مقابلة 245القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1394 لقبٌشً عبد الرحٌم       -  إتحاد األغواط   

كوزان عبد الصمد       -  إتحاد األغواط 21R30J1396 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         0223 محجوبً عبد الرؤوف   -  مستقبل بلدة عمر   

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         0189 بوحنٌك جعفر            -  مستقبل بلدة عمر   
 

  (:14/01/2022فئة األكابر لٌوم  (هالل بلدٌة غرداٌة / مولودٌة شباب المخادمة  ) مقابلة 246القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابل-   

.(هالل بلدٌة غرداٌة  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  1268 عزري سلٌم              -  مولودٌة شباب المخادمة   
زاٌدي ولٌد               -  مولودٌة شباب المخادمة 21R30J2292 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

حجاج هشام سلٌم         -  مولودٌة شباب المخادمة 21R30J1449 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

سعٌدات محمد أمٌن      -  مولودٌة شباب المخادمة 21R30J1484 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
قتال عبد هللا مهدي       -  مولودٌة شباب المخادمة 21R30J1450 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

كتٌلة عبد الرزاق        -  هالل بلدٌة غرداٌة 21R30J1332 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
صواطً رٌاض         -  هالل بلدٌة غرداٌة 21R30J1573 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

   بوزٌد هاشمً         -  هالل بلدٌة غرداٌة 21R30J1336   على قرارج بطاقة صفراء بسبب إحتجا

20/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + ة ذالحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

   كتٌلة الشٌخ            -  هالل بلدٌة غرداٌة 21R30J1338   على قرارج بطاقة صفراء بسبب إحتجا

20/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + ة ذالحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
محاولة اإلعتداء علىبطاقة حمراء بسبب    21R30J1568 بوعالم خالد          -  هالل بلدٌة غرداٌة     

   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 20/01/2022 تارٌخ               

:غرامات  

  20/01/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( مولودة شباب المخادمة )ٌدفعها نادي  غرامة دج 5.000 أالف خمسة- 

. (القدم هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة130)  و هذا تطبٌقا لنص المادة ( إنذارات 05 )التسٌٌر للفرٌق   بسبب سوء   

بسبب 20/01/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (هالل بلدٌة غرداٌة ) 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   

 

  (:14/01/2022فئة األكابر لٌوم  (إتحاد األغواط / أولمبً الوادي  ) مقابلة 247القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         0211 توانسة صابر             -  أولمبً الوادي   

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1245 خضراوي عبد الحفٌظ   -  إتحاد األغواط   
 

 



 

  (:14/01/2022فئة األكابر لٌوم  (وفاق المغٌر / إتحاد الحمادٌن  ) مقابلة 248القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  1162 بن عاشور مصباح       -  إتحاد الحمادٌن   

شرٌفً أحمد              -  إتحاد الحمادٌن 21R30J1270 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
بوفاتح ٌحً               -  إتحاد الحمادٌن 21R30J1163 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بوزقاق عثٌم عبد الغفور -  وفاق المغٌر 21R30J1527 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
عزام أحمد                -  وفاق المغٌر 21R30J1510 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

قرٌدة حسام               -  وفاق المغٌر 21R30J1515 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

  (:14/01/2022فئة األكابر لٌوم  (إتحاد الخنق / مستقبل بلدة عمر  ) مقابلة 249القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابل-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر حكم المباراة-   

.(مستقبل بلدة عمر  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         0195 قانة عبد العلٌم مبارك    -  مستقبل بلدة عمر   

بالحبٌب محمد نجمً     -  مستقبل بلدة عمر 21R30J0226 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
شعٌبً إسماعٌل          -  إتحاد الخنق 21R30J1264 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

طحاح مفتاح              -  إتحاد الخنق 21R30J1097 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

حجاري محمد ٌاسٌن     -  إتحاد الخنق 21R30J1236 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
ساسً عطاء هللا          -  إتحاد الخنق 21R30J1303 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

 

.نتٌجة اإلعتداء الجسدي الذي طال الحكم الرئٌسً من طرف أحد األشخاص 95حٌث أن المقابلة توقفت فً الدقٌقة -   

حٌث أنه بعد هذا اإلعتداء الجسدي الذي تعرض له حكم الساحة وقع مباشرة إحتٌاح للملعب من قبل جمهور الفرٌق المحلً-   

.(مستقبل بلدة عمر  )  نادي   

حٌث صرح الحكم الرئٌسً و مندوب اللقاء أن األمور لم تتوقف عند هذا الحد فحسب بل تزامن معها تعرض الحكم -   

   الرئٌسً و مساعدٌه إلى محاولة اإلعتداء من قبل الجمهور زٌادة إلى السب و الشتم ومحاولة اإلعتداء الجسدي من طرف

.حد مسٌري الفرٌق أو معهم (مستقبل بلدة عمر  )  عدد من العبً فرٌق   

حٌث أن السبب الرئٌسً الذي أدى إلى توقف اللقاء هو اإلعتداء الجسدي الذي وقع على الحكم الرئٌسً من طرف أحد-   

   األشخاص و هً واقعة ال تنفً مسؤولٌة النادي المضٌف ألن واجب التنظٌم ٌقع على عاتقه قبل و أثناء و بعد اللقاء 

.   خصوصا فً الوقت الرهان بعد صدور التعلٌمات التً تلزم لعب المقابالت بدون جمهور  

حٌث أن إجتٌاح الملعب من طرف الجمهور كان فٌه مساس بالنظام العام و كان من شأنه أٌضا أن ٌجر إلى وقوع أحداث-   

.   أشد خطورة  قد تؤدي إلى المساس بسالمة األفراد  
 

  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة47 من المادة 4نطبٌق الفقرة 
 

.(إتحاد الخنق  )  لفائدة نادي03/00بنتٌجة  (مستقبل بلدة عمر  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

  20/01/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (مستقبل بلدة عمر  )ها نادي دفع نافذة يغرامة دج 5.000 خمسة أالف- 

. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة131 بسبب سوء التنظٌم للفرٌق طبقا لنص المادة   

 

 

 

 

 



 

:العبٌن أشٌر علٌهم  

  الطاقم  محاولة اإلعتداء على (مستقبل بلدة عمر) من فرٌق  0195R30J21 رخصة رقم الالعب قانة عبد العلٌم مبارك- 

  دج5.000غرامة نافذة قدرها +  مقابالت (08)المقابلة و علٌه ٌعاقب هذا الالعب باإلقصاء النافذ لـ ي بعد توقف حكمتال 

 .هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 120 طبقا لنص المادة 20/01/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ 
 

  الطاقم  محاولة اإلعتداء على (مستقبل بلدة عمر) من فرٌق  0194R30J21 رخصة رقم الالعب بوخلط بهاء الدٌن- 

  دج5.000غرامة نافذة قدرها +  مقابالت (08)المقابلة و علٌه ٌعاقب هذا الالعب باإلقصاء النافذ لـ ي بعد توقف حكمتال 

 .هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 120 طبقا لنص المادة 20/01/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ 
 

  الطاقم  محاولة اإلعتداء على (مستقبل بلدة عمر) من فرٌق  0170R30J21 رخصة رقم الالعب قاشً ٌوسف- 

  دج5.000غرامة نافذة قدرها +  مقابالت (08)المقابلة و علٌه ٌعاقب هذا الالعب باإلقصاء النافذ لـ ي بعد توقف حكمتال 

 .هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 120 طبقا لنص المادة 20/01/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ 
 

  الطاقم  محاولة اإلعتداء على (مستقبل بلدة عمر) من فرٌق  0679R30J21 رخصة رقم الالعب باحو إبراهٌم- 

  دج5.000غرامة نافذة قدرها +  مقابالت (08)المقابلة و علٌه ٌعاقب هذا الالعب باإلقصاء النافذ لـ ي بعد توقف حكمتال 

 .هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 120 طبقا لنص المادة 20/01/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ 
 

  الطاقم  محاولة اإلعتداء على (مستقبل بلدة عمر) من فرٌق  0226R30J21 رخصة رقم الالعب بالحبٌب محمد نجٌمً- 

  دج5.000غرامة نافذة قدرها +  مقابالت (08)المقابلة و علٌه ٌعاقب هذا الالعب باإلقصاء النافذ لـ ي بعد توقف حكمتال 

 .هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 120 طبقا لنص المادة 20/01/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ 
 

:ت اإلشارة علٌهمسٌر تم  
 

  الطاقم  محاولة اإلعتداء على (مستقبل بلدة عمر) فرٌق مدرب  55R30E0021رخصة رقم شاشة محمد الطاهر - 

  20/01/2022 أشهر إبتداء من تارٌخ 06مدة  باإلقصاء النافذ لـالمسٌرالمقابلة و علٌه ٌعاقب هذا ي بعد توقف حكمتال 

 دفع فً أجل شهر إبتداء  تج د20.000غرامة نافذة قدرها +  بمنعه من مزاولة أي نشاط أو وظٌفة لهما صلة بكرة القدم 

 .هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 120 طبقا لنص المادة 20/01/2022 من تارٌخ 

 

(ب  )الجهوي األول الفوج   
 

  (:31/12/2021فئة األكابر لٌوم  (أولمبً بوعامر / ترجً تقدٌدٌن  ) مقابلة 250القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         0020 دقٌش أحمد رامً        -  ترجً تقدٌدٌن   

قرواش محمد             -  ترجً تقدٌدٌن 21R30J2232 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
باسو عبد النور           -  أولمبً بوعامر 21R30J1316 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بن جخراب خالد          -  أولمبً بوعامر 21R30J0549 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  (:07/01/2022فئة األكابر لٌوم  (ترجً تقدٌدٌن / الطاسٌلً إلٌزي )  مقابلة 251القضٌة رقم 
 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.  د15إلى غاٌة فوات الوقت المقرر قانونا  (الطاسٌلً إلٌزي  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً بعدم حضور النادي المحلً -   

. لم ٌقدم ما ٌبرر به سبب تغٌبه عن اللقاء(الطاسٌلً إلٌزي  )حٌث أن فرٌق -   
 

( مرحلة الذهاب ) القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  من62نطبق نص المادة   
 

.(ترجً تقدٌدٌن  ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  (الطاسٌلً إلٌزي  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.(الطاسٌلً إلٌزي  ) نقاط من رصٌد نادي 03خصم  -  

.13/01/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (الطاسٌلً إلٌزي  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج10.000عشرة أالف -   

 

  (:07/01/2022فئة األكابر لٌوم  (إتحاد عٌن البٌضاء / مولودٌة البٌضاء  ) مقابلة 252القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         0410 لعقونً إبراهٌم           -  مولودٌة البٌضاء   
حاجً ولٌد               -  مولودٌة البٌضاء 21R30J0407 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

مزندي كمال             -  مولودٌة البٌضاء 21R30J0415 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
همكة أحمد               -  مولودٌة البٌضاء 21R30J0416 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

برابح عطاء هللا          -  إتحاد عٌن البٌضاء 21R30J1652 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

خمٌس نعٌم               -  إتحاد عٌن البٌضاء 21R30J1650 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:08/01/2022فئة األكابر لٌوم  (أولمبً بوعامر / شباب قصر الحٌران  ) مقابلة 253القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         2772 بن شاعة عمار           -  شباب قصر الحٌران   
مٌساوي ناصر           -  أولمبً بوعامر 21R30J4468 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:14/01/2022فئة األكابر لٌوم  (مولودٌة البٌضاء / أولمبً بوعامر ) مقابلة 254القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مسعودي محمد المدانً  -  أولمبً بوعامر 21R30J3618 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
مزندي إبراهٌم           -  مولودٌة البٌضاء 21R30J0412 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

 

  (:14/01/2022فئة األكابر لٌوم  (رائد حاسً القارة /  البٌضاء إتحاد عٌن)  مقابلة 255القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1078 فالح عبد القادر          -   البٌضاءإتحاد عٌن   
هاللً محمد              -   البٌضاءإتحاد عٌن 21R30J1442 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

مهٌري أبوحفص         -   البٌضاءإتحاد عٌن 21R30J1424 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
زنقط أٌمن                -  رائد حاسً القارة 21R30J0104 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

سعٌدات نذٌر             -  رائد حاسً القارة 21R30J0097 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

قواسم عبد الغانً        -  رائد حاسً القارة 21R30J0090 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
سعٌدات محمد أمٌن      -  رائد حاسً القارة 21R30J0111 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

 

 
 



 

  (:14/01/2022فئة األكابر لٌوم  (ترجً تقدٌدٌن / شباب قصر الحٌران  ) مقابلة 256القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         2800 لحرش أسامة عبٌر       -  شباب قصر الحٌران   

مشكل عطاء هللا          -  شباب قصر الحٌران 21R30J2798 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
قوال لحسن               -  شباب قصر الحٌران 21R30J2802 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

   بن شاعة عمر         -  شباب قصر الحٌران 21R30J2772   على قرارج بطاقة صفراء بسبب إحتجا

20/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + ة ذالحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         0014 مدنً نصر الدٌن         -  ترجً تقدٌدٌن   
مدنً فتح هللا              -  ترجً تقدٌدٌن 21R30J0057 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

سلٌمانً مفتاح            -  ترجً تقدٌدٌن 21R30J0012 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

 

 

 

  (:15/01/2022فئة األكابر لٌوم  (الطاسٌلً إلٌزي / شمس األصٌل تمنراست  ) مقابلة 257القضٌة رقم 
 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

إلى غاٌة فوات الوقت المقرر قانونا (الطاسٌلً إلٌزي  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً عن عدم حضور النادي الضٌف -   

.  د15    

. لم ٌقدم ما ٌبرر به سبب تغٌبه عن اللقاء(الطاسٌلً إلٌزي  )حٌث أن فرٌق -   
 

( مرحلة الذهاب ) القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  من62نطبق نص المادة   
 

.(شمس األصٌل تمنراست  ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  (الطاسٌلً إلٌزي  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.(الطاسٌلً إلٌزي  ) نقاط من رصٌد نادي 03خصم  -  

.20/01/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (الطاسٌلً إلٌزي  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج10000عشرة أالف -   

 

 

 

 

(ج  )الجهوي األول الفوج   
 

  (:08/01/2022فئة األكابر لٌوم  (وفاق هقار تمنراست /  نجم بوغفالة)  مقابلة 258القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  0046 جعفور محمد العٌد       -  نجم بوغفالة   

هروٌنً محمد            -  وفاق هقار تمنراست 21R30J0697 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بن مسعود هٌثم           -  وفاق هقار تمنراست 21R30J1073 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

 

  (:14/01/2022فئة األكابر لٌوم  (شباب جامعة /  شباب تبسبست)  مقابلة 259القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1570 مسروق عبد الحلٌم       -  شباب تبسبست   
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1554 عزٌزي تقً الدٌن        -  شباب تبسبست   

دباب مسعود              -  شباب جامعة 21R30J1597 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

قاسمً صبحً            -  شباب جامعة 21R30J1446 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

 

 

 



 

  (:14/01/2022فئة األكابر لٌوم  (وفاق عٌن ماضً /  نجم باب الوادي)  مقابلة 260القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1636 خدٌر محمد               -  نجم باب الوادي   

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  1632 كنٌوة عبد النور           -  نجم باب الوادي   
لٌفة سامر                 -  نجم باب الوادي 21R30J1631 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         3191 هٌثم هاشمً              -  وفاق عٌن ماضً   
طالبً محمد البشٌر      -  وفاق عٌن ماضً 21R30J1313 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
لٌفة سامر                 -  نجم باب الوادي 21R30J1631 بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم  

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

 

 

 

 

  (:15/01/2022فئة األكابر لٌوم  (شباب بلدٌة عٌن صالح / أمل سٌدي مهدي  مقابلة 261القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
كادي إلٌاس               -  أمل سٌدي مهدي 21R30J1611 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

قاربة عٌسى              -  شباب بلدٌة عٌن صالح 21R30J0947 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

 

 

(أ  )الجهوي الثانً الفوج   
 

  (:23/12/2021فئة األكابر لٌوم  (إتحاد أنقوسة / شباب حاسً مسعود  ) مقابلة 262القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         2192 نصٌري العربً          -  شباب حاسً مسعود   
بن حود هود              -  شباب حاسً مسعود 21R30J2194 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

   بن حود إلٌاس         -  شباب حاسً مسعود 21R30J2168   على قرارج بطاقة صفراء بسبب إحتجا

30/12/2021تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + ة ذالحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

عانو أٌمن                 -  إتحاد أنقوسة 21R30J2058 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:07/01/2022فئة األكابر لٌوم  (أهلً القرارة / القبة تماسٌن  ) مقابلة 263القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1681 صافٌة محمد لمٌن       -  القبة تماسٌن   

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1680 فرٌحً رصافً          -  القبة تماسٌن   
تامة أٌوب                -  القبة تماسٌن 21R30J3913 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         0979 كدٌدي مسلم               -  القبة تماسٌن   
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         0544 كانوري عماد الدٌن      -  القبة تماسٌن   

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         0484 بحطٌطة سفٌان           -  أهلً القرارة   

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1859 أوالد علً معمر         -  أهلً القرارة   
:غرامات  

بسبب سوء  13/01/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( القبة تماسٌن )غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالف خمسة-   

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

 

 



 

 

  (:08/01/2022فئة األكابر لٌوم  (شباب الحدب / نادي المقارٌن  ) مقابلة 264القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
محلً عبد اإلله           -  نادي المقارٌن 21R30J2123 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

كربوسة ولٌد حسام       -  نادي المقارٌن 21R30J2259 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
نصٌري المهدي          -  شباب الحدب 21R30J2422 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بوصوف أدم              -  شباب الحدب 21R30J2352 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:12/01/2022فئة األكابر لٌوم  (شباب حاسً مسعود / مولودٌة سٌدي سلٌمان  ) مقابلة 265القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1654 العابد عادل               -  مولودٌة سٌدي سلٌمان   

قرٌر عدالن              -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 21R30J1656 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
كند فرحات               -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 21R30J1939 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بركبٌة عبد الحمٌد       -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 21R30J1982 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
حقٌقة قصً              -  شباب حاسً مسعود 21R30J2179 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

رحمانً حمزة            -  شباب حاسً مسعود 21R30J4215 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

عٌاض معاد              -  شباب حاسً مسعود 21R30J2170 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
عباس أٌمن               -  شباب حاسً مسعود 21R30J2190 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:12/01/2022فئة األكابر لٌوم  (بترول حاسً مسعود / نادي المقارٌن  ) مقابلة 266القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1877 عٌشاوي نصر الدٌن     -  نادي المقارٌن   
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1979 بوعافٌة عالء الدٌن      -  بترول حاسً مسعود   

 

  (:12/01/2022فئة األكابر لٌوم  (إتحاد النزلة الوادي / إتحاد الهماٌسة  ) مقابلة 267القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1785 قسومة ولٌد               -  إتحاد الهماٌسة   

قدٌري أشرف لزهاري   -  إتحاد النزلة الوادي 21R30J0453 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:15/01/2022فئة األكابر لٌوم  (أهلً القارارة / إتحاد النزلة الوادي  ) مقابلة 268القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         2462 باي نادر                  -  إتحاد النزلة الوادي   

براهٌمً أٌمن            -  إتحاد النزلة الوادي 21R30J1757 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

  (:15/01/2022فئة األكابر لٌوم  (شباب الحدب / القبة تماسٌن  ) مقابلة 269القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
قٌطون محمد الطاهر     -  القبة تماسٌن 21R30J1819 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بلعربً محمد بشٌر       -  القبة تماسٌن 21R30J2359 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بن عٌشوش محمد العٌد  -  القبة تماسٌن 21R30J1820 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

نصٌري عبد الحمٌد      -  شباب الحدب 21R30J3936 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

 



 

  (:15/01/2022فئة األكابر لٌوم  (إتحاد قمار / شباب حاسً مسعود  ) مقابلة 270القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         2443 مٌهوبً عبد الرزاق      -  شباب حاسً مسعود   

عٌاض  معاد             -  شباب حاسً مسعود 21R30J2170 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
   دغمة عادل           -  إتحاد قمار 21R30J1736   على قرارج بطاقة صفراء بسبب إحتجا

20/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + ة ذالحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1455 رغٌوة مختار            -  إتحاد قمار   

مٌة أحمد ماهر           -  إتحاد قمار 21R30J1944 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
:      العب تمت اإلشارة علٌه

 إهانة الحكم الرئٌسً بعد نهاٌة المقابلةب ( إتحاد قمار )نادي من  173621R30Jالالعب دغمة عادل رخصة رقم قٌام - 

 ٌخ من تار فً أجل شهر إبتداء تدفع دج 10.000 قدرهانافذة  رامة غ+  مقابالت  (04)ـ  ل النافذٌعاقب باإلقصاء  و علٌه 

 . (القدم هواة القانون المنظم لبطولة كرة  من112 ) طبقا لنص المادة 20/01/2022  
 

  (:15/01/2022فئة األكابر لٌوم  (نادي المقارٌن / نادي بوغفالة  ) مقابلة 271القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         2325 قٌطون عبد المومن       -  نادي بوغفالة   
عٌشاوي نصر الدٌن     -  نادي المقارٌن 21R30J1877 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

طراد عمر                -  نادي المقارٌن 21R30J2109 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
عٌشاوي معتصم باهلل    -  نادي المقارٌن 21R30J2105 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

 إحتراز ضد مشاركة العب
 

  21R30J2319بخصوص مشاركة الالعب عمٌر ربٌح رخصة رقم  (نادي المقارٌن  )إحتراز دون من طرف فرٌق - 

 . فئة األكابر (نادي بوغفالة )   الناشط بفرٌق

. قبول اإلحتراز م:من حٌث الشكل  

:   من حٌث الموضوع  

قد إعتراض عن مشاركة الالعب سالف الذكر معلال ذلك كون هذا الالعب لم  ( نادي المقارٌن )حٌث أن النادي الرٌاضً -        

 بنظٌره  (نادي بوغفالة  ) و ذلك أثناء المقابلة التً جمعت فرٌقه 30/12/2021ٌستنفذ العقوبة المسلطة علٌه بتارٌخ 

.        بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم01 أٌن سلطت على الالعب عقوبة مقابلة 2021/ 28/12بتارٌخ  (إتحاد الهماٌسة  )         

تبٌن بأنه لم ٌتم تدوٌن   (نادي بوغفالة  )بفرٌق  (أهلً القرارة  )حٌث بعد الرجوع إلى ورقة المقابلة التً جمعت نادي - 

 .30/12/2021إسم الالعب محل اإلحتراز علٌها ما ٌثبت عدم إشراكه و بالتالً ٌعد مستفذا للعقوبة المسلطة علٌه بتارٌخ 

  من قانون اإلتحاد الجزائري لكرة القدم المنظمة 86 لم ٌحترم نص المادة (نادي المقارٌن )حٌث النادي الرٌاضً -        

     لبطولة كرة القدم قسم الهواة التً تنص على وجوب تطابق اإلحترازات المدونة على ورقة المقابلة مع ما هو مدون 

.    بالتأكٌد الالحق لها  
      

 لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة
 

. اإلحتراز مرفوض:من حٌث الشكل-   

إلنعدام األسس القانونٌة ( نادي المقارٌن ) رفض اإلحتراز المدون من طرف النادي الرٌاضً :من حٌث الموضوع-   

.  التً ٌمكن اإلستناد علٌها مع اإلبقاء على نتٌجة المقابلة على حالها  
 

 



 

  (:15/01/2022فئة األكابر لٌوم  (إتحاد الهماٌسة / شباب سٌدي عمران  ) مقابلة 272القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عمارة زكرٌاء            -  شباب سٌدي عمران 21R30J0159 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

جالبً ٌوسف            -  شباب سٌدي عمران 21R30J0157 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
عبابسة بوبكر            -  شباب سٌدي عمران 21R30J0127 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

   زاكً علً            -  إتحاد الهماٌسة 21R30J0920   على قرارج بطاقة صفراء بسبب إحتجا

20/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + ة ذالحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

   بدٌدة أحمد             -  إتحاد الهماٌسة 21R30J1088   على قرارج بطاقة صفراء بسبب إحتجا

20/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + ة ذالحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1785 قسومة ولٌد               -  إتحاد الهماٌسة   
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
العبٌد بادٌس             -  إتحاد الهماٌسة 21R30J0698 بطاقة حمراء بسبب إهانة الحكم الرئٌسً    

تدفع فً أجل شهر  دج 10.000غرامة نافدة قدرها  + 20/01/2022 مقابالت إقصاء نافذة إبتداء من تارٌخ 04               ٌعاقب بـ   

.(القانون المنظم لبطولة كرة القدم القدم هواة  من 112)  لنص المادة  طبقا20/01/2022                إبتداء من تارٌخ  
 

  (:15/01/2022فئة األكابر لٌوم  (مولودٌة سٌدي سلٌمان / بترول حاسً مسعود  ) مقابلة 273القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1933 جالخ عبد الرحٌم         -  بترول حاسً مسعود   
بازٌن عبد هللا             -  بترول حاسً مسعود 21R30J4834 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         4831 مستوري أكرم            -  بترول حاسً مسعود   

روٌغً شمس الدٌن      -  بترول حاسً مسعود 21R30J4887 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
   العابد عادل            -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 21R30J1654   على قرارج بطاقة صفراء بسبب إحتجا

20/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + ة ذالحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  2139 العابد رائد                -  مولودٌة سٌدي سلٌمان   

العابد ٌاسر                -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 21R30J2145 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
العابد فارس               -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 21R30J2009 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بركبٌة عبد الحمٌد        -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 21R30J1982 بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم  

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

:غرامات  

  20/01/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( مولودٌة سٌدي سلٌمان )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   
 

 

 

 

 

 



 

  (:15/01/2022فئة األكابر لٌوم  (أمل العقلة / إتحاد أنقوسة  ) مقابلة 274القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
الهلة عبد الكرٌم          -  إتحاد أنقوسة 21R30J2408 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

تخة رشٌد أٌمن           -  إتحاد أنقوسة 21R30J2383 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بلعٌد ٌحً عمارة         -  أمل العقلة 21R30J1135 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

 

(ب  )الجهوي الثانً الفوج   
 

  (:07/01/2022فئة األكابر لٌوم  (مدرسة أمل النزلة / شباب عٌن قدٌمة   ) مقابلة 275القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

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

رواي محمد عبد الحفٌظ -  شباب عٌن قدٌمة 21R30J2551 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
رواي عبد العزٌز        -  شباب عٌن قدٌمة 21R30J2541 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:07/01/2022فئة األكابر لٌوم  (أمل سوف / شهداء قمار  ) مقابلة 276القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  1804 لبرش بالل               -  شهداء قمار   

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1899 جدٌد العربً             -  شهداء قمار   

بركات إبراهٌم           -  شهداء قمار 21R30J1799 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
براهمٌة مرتضى         -  شهداء قمار 21R30J1852 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

دٌوان مخلص            -  شهداء قمار 21R30J2730 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  2272 نصٌرة لزهر             -  أمل سوف   
:غرامات  

ذلك  و13/01/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شهداء قمار )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   

 

  (:07/01/2022فئة األكابر لٌوم  (مولودٌة حاسً مسعود / مولودٌة المقارٌن  ) مقابلة 277القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
حمادو إبراهٌم            -  مولودٌة المقارٌن 21R30J1881 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:12/01/2022فئة األكابر لٌوم  (شباب عٌن قدٌمة / أمل سوف  ) مقابلة 278القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         0143 بن موسى عبد القادر     -  أمل سوف   

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         2553 معمري طالب قدور      -  شباب عٌن قدٌمة   
رواي عبد العزٌز        -  شباب عٌن قدٌمة 21R30J2541 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بداع خمٌس               -  شباب عٌن قدٌمة 21R30J3849 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

 

 

 

 

 

 



 

  (:12/01/2022فئة األكابر لٌوم  (نادي سٌدي خوٌلد / شباب قصر ورقلة  ) مقابلة 279القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  2119 ساٌح محمد لمٌن         -  شباب قصر ورقلة   

 

  (:12/01/2022فئة األكابر لٌوم  (إتحاد الزقم / مولودٌة بامندٌل  ) مقابلة 280القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مش هاشم                -  مولودٌة بامندٌل 21R30J2659 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

عون هللا بدر الدٌن       -  إتحاد الزقم 21R30J0248 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

  (:12/01/2022فئة األكابر لٌوم  (مولودٌة سعٌد عتبة / مولودٌة حاسً مسعود  ) مقابلة 281القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         2071 شالل بوعالم             -  مولودٌة حاسً مسعود   

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1850 بن مامة محمد            -  مولودٌة حاسً مسعود   
مهٌري عزوز            -  مولودٌة سعٌد عتبة 21R30J2499 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بن الزائر بوحفص       -  مولودٌة سعٌد عتبة 21R30J2496 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:15/01/2022فئة األكابر لٌوم  (مولودٌة حاسً مسعود / إتحاد الزقم  ) مقابلة 282القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابل-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر حكم المباراة-   

.(إتحاد الزقم  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         0248 عون هللا بدر الدٌن       -  إتحاد الزقم   

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1689 صغٌر نور اإلسالم      -  إتحاد الزقم   
   لعوٌنً محمد بشٌر   -  إتحاد الزقم 21R30J0237   على قرارج بطاقة صفراء بسبب إحتجا

20/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + ة ذالحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         2083 مختاري محمد ولٌد      -  مولودٌة حاسً مسعود   

:مسٌر تم إنذاره  

 قرار باإلحتجاج على  (إتحاد الزقم) من فرٌق  14R30E0021 رخصة رقم خطراوي سلٌمقٌام مدرب الفئات الكبرى - 

  دج تدفع فً أجل شهر2.000غرامة نافذة قدرها  + (01) وعلٌه ٌعاقب باإلقصاء النافذ لمقابلة واحدة رئٌسً  الحكم ال

 .من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 101 طبقا لنص المادة 20/01/2022  إبتداء من تارٌخ 

:غرامات  
 

سبب ب20/01/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (إتحاد الزقم  )ٌدفعها نادينافذة غرامة  دج 20.000 فعشرون أل -  

. ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة86) لنص المادة   عدم تأكٌد اإلحتراز المدون على ورقلة المقابلة طبقا   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  (:15/01/2022فئة األكابر لٌوم  (شباب قصر ورقلة / شهداء قمار  ) مقابلة 283القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1935 حمودة السعدي           -  شهداء قمار   

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         2267 معروف صهٌب          -  شباب قصر ورقلة   
 

  (:15/01/2022فئة األكابر لٌوم  (أمل سوف / مولودٌة المقارٌن  ) مقابلة 284القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  2146 بساسً هشام              -  مولودٌة المقارٌن   

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         2272 نصٌرة لزهر             -  أمل سوف   
وكواك رٌاض            -  أمل سوف 21R30J0262 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

   بن موسى عبد القادر  -  أمل سوف 21R30J0143   على قرارج بطاقة صفراء بسبب إحتجا

20/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + ة ذالحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 
 

  (:15/01/2022فئة األكابر لٌوم  (مدرسة أمل النزلة / مولودٌة سعٌد عتبة  ) مقابلة 285القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         2505 بن طوزي حسام الدٌن   -  مولودٌة سعٌد عتبة   

 

  (:15/01/2022فئة األكابر لٌوم  (أتلٌتٌك حاسً  مسعود / نادي سٌدي خوٌلد  ) مقابلة 286القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1715 سفٌان الهاشمً           -  نادي سٌدي خوٌلد   

 

  (:15/01/2022فئة األكابر لٌوم  (مولودٌة بامندٌل / شباب لقراف  ) مقابلة 287القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         0876 بوقفة طارق              -  شباب لقراف   

بوقفة شعٌب              -  شباب لقراف 21R30J0509 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   21R30J1946 بن عطاء هللا أسامة-  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 20/01/2022               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   21R30J3111 بن علٌة الساٌح    -  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 20/01/2022               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

  :عقوبات بالطرود

:مسٌر تم إنذاره  

 قرار باإلحتجاج على  (مولودٌة بامندٌل) من فرٌق  81R30E0021 رخصة رقم صٌاد مباركقٌام مدرب الفئات الكبرى - 

  دج تدفع فً أجل شهر2.000غرامة نافذة قدرها  + (01) وعلٌه ٌعاقب باإلقصاء النافذ لمقابلة واحدة رئٌسً  الحكم ال

 .من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 101 طبقا لنص المادة 20/01/2022  إبتداء من تارٌخ 
 



 

  (:15/01/2022فئة األكابر لٌوم  (شباب القواطٌن / شباب عٌن قدٌمة  ) مقابلة 288القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         2539 معمري أٌوب            -  شباب عٌن قدٌمة   

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1845 سروطً بلخٌر           -  شباب القواطٌن   
:غرامات  

 

20/01/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شباب عٌن قدٌمة  )ٌدفعها نادينافذة غرامة  دج 20.000 فعشرون أل -  

. ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة86) لنص المادة  عدم تأكٌد اإلحتراز المدون على ورقلة المقابلة طبقا سبب  ب  

 

(ج  )الجهوي الثانً الفوج   
 

  (:07/01/2022فئة األكابر لٌوم  (جٌل بن نانة / رائد المنٌعة  ) مقابلة 289القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         0892 عزوز مروان            -  رائد المنٌعة   

مخلوفً عمار            -  جٌل بن نانة 21R30J0880 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:07/01/2022فئة األكابر لٌوم  (نادي الضاٌة بن ضحوة / شباب السالم قصر الحٌران  ) مقابلة 290القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  2717 الحٌران. شباب السالم ق  عطٌة محمد الطاهر      -    

خنان عبد الرحمان       -   نادي الضاٌة بن ضحوة 21R30J0533 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بن عطاء هللا إسماعٌل    -  نادي الضاٌة بن ضحوة 21R30J0687 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

 

  (:07/01/2022فئة األكابر لٌوم  (وفاق برٌدة / جوهرة قصر الحٌران  ) مقابلة 291القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
شوٌطر عبد الحق        -  جوهرة قصر الحٌران 21R30J0663 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بن داود سٌف الدٌن      -  جوهرة قصر الحٌران 21R30J0596 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

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

سائحً صدام األخضر  -  جوهرة قصر الحٌران 21R30J3617 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
طهاري عبد القادر       -  وفاق برٌدة 21R30J0456 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

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

  (:12/01/2022فئة األكابر لٌوم  ( جوهرة قصر الحٌران / أمل سٌدي بوزٌد)  مقابلة 292القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عٌساوي صالح الدٌن    -  أمل سٌدي بوزٌد 21R30J2572 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بن شاعة أكرم            -  جوهرة قصر الحٌران 21R30J2380 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بالعٌد عبد المجٌد         -  جوهرة قصر الحٌران 21R30J0591 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

 

 

 

 



 

:12/01/2022 لٌومكابر  فئة األ(رائد متلٌلً / شباب السالم قصر الحٌران   ) مقابلة293القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
الحٌران.شباب السالم ق 21R30J2726 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        شوشة محمد              -    

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

       بجاج ٌاسٌن         -  رائد متلٌلً 21R30J2370 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

  (:12/01/2022 فئة األكابر لٌوم (مستقبل لماضً /  نادي الضاٌة بن ضحوة ) مقابلة 294القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  نونمة لحسنً            -  مستقبل لماضً 21R30J1920    على قرارج بطاقة صفراء بسبب إحتجا

13/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + ة ذالحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 
 

  (:15/01/2022فئة األكابر لٌوم  ( نصر حاسً الدالعة / رائد متلٌلً)  مقابلة 295القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   هٌبة مصطفى عبد هللا-  رائد متلٌلً 21R30J2683 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

شامخة عبد القادر        -  رائد متلٌلً 21R30J2685 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

قرقاب بن شاعة          -  نصر حاسً الدالعة 21R30J2425 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
بن مهٌة صهٌب          -  نصر حاسً الدالعة 21R30J0527 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

 

  (:15/01/2022فئة األكابر لٌوم  ( وداد مدٌنة زلفانة/ جوهرة قصر الحٌران )  مقابلة 296القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن شاعة أكرم          -  جوهرة قصر الحٌران 21R30J2380 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
جنٌدي محمد الحبٌب     -  جوهرة قصر الحٌران 21R30J3616 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

عطٌة عبد الرحمان      -  جوهرة قصر الحٌران 21R30J1148 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
عطٌة مصطفى          -  جوهرة قصر الحٌران 21R30J3766 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

لخداري أحمد لمٌن     -  وداد مدٌنة زلفانة 21R30J1703 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

حاج أمحمد إسحاق       -  وداد مدٌنة زلفانة 21R30J2238 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

:      العب تمت اإلشارة علٌه

 إهانة الحكم الرئٌسً بعدب ( جوهرة قصر الحٌران )نادي من  376621R30Jالالعب عطٌة مصطفى رخصة رقم قٌام - 

فً أجل شهر إبتداء  تدفع دج 10.000 قدرهانافذة  رامة غ+  مقابالت  (04)ـ  ل النافذٌعاقب باإلقصاء  نهاٌة المقابلة و علٌه 

 . (القدم هواة القانون المنظم لبطولة كرة  من112 ) طبقا لنص المادة 20/01/2022ٌخ من تار  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  (:15/01/2022فئة األكابر لٌوم  ( جٌل بن نانة / شبٌبة زلفانة)  مقابلة 297القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مخلوفً عمار            -  جٌل بن نانة 21R30J0880 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

هاللبة مخلوف           -  جٌل بن نانة 21R30J2280 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
  قرمٌط صالح الدٌن     -  جٌل بن نانة 21R30J1098    على قرارج بطاقة صفراء بسبب إحتجا

20/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + ة ذالحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف  

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

:      العب تمت اإلشارة علٌه

 إهانة أحد الحكمٌنب ( شبٌبة زلفانة )نادي من  012021R30Jالالعب بجاج الطٌب رخصة رقم  بعد نهاٌة المباراة قام- 

فً أجل شهر إبتداء  تدفع دج 10.000 قدرهانافذة رامة غ+  مقابالت  (04)ـ  ل النافذٌعاقب باإلقصاء  المساعدٌن و علٌه 

 . (القدم هواة القانون المنظم لبطولة كرة  من112 ) طبقا لنص المادة 20/01/2022ٌخ من تار  
 

:15/01/2022 لٌومكابر  فئة األ(وفاق برٌدة / ترجً مرماد   ) مقابلة298القضٌة رقم   

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

       قاسمً عمر الفاوق-  ترجً مرماد 21R30J1683 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

 

  (:15/01/2022فئة األكابر لٌوم  ( شباب السالم قصر الحٌران/ مستقبل لماضً )  مقابلة 299القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
زاٌدي عبد الحلٌم       -  مستقبل لماضً 21R30J1766 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
محافٌظ مروان           -  مستقبل لماضً 21R30J2031 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

هامل هشام محمد        -  مستقبل لماضً 21R30J1887 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

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

  (:25/12/2021 فئة األواسط لٌوم شباب بنً ثور / إتحاد الرباح)  مقابلة 300القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عزوز ضرار           -  إتحاد الرباح 21R30J0996 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
  فرحات محً الدٌن    -  إتحاد الرباح 21R30J0813 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

بن فردٌة محمد الطٌب -  شباب بنً ثور 21R30J0752 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بالحاج محمد شرف      -  شباب بنً ثور 21R30J0737     بطاقة حمراء بسبب إهانة الحكم ٌعاقب  

  طبقا لنص30/12/2021 غرامة نافذة تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 7.000+ ( 02)               باإلقصاء النافذ لمقابلتٌن 

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 100)                المادة   

 

 

 

 

 

 



 

  (:31/12/2021 فئة األواسط لٌوم إتحاد أفلو / إتحاد النزلة تقرت)  مقابلة 301القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن ٌوسف عبد المنعم   -  إتحاد النزلة تقرت 21R30J0840 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

   زٌانً حامد           -  إتحاد أفلو 21R30J0714 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
 

  (:01/01/2022 فئة األواسط لٌوم وفاق ورقلة / نادي بلدٌة تقرت)  مقابلة 302القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوحنٌك عبد الكافً     -  نادي بلدٌة تقرت 21R30J0470 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

   مرخوفً فضٌل       -  نادي بلدٌة تقرت 21R30J0607 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
 

  (:07/01/2022 فئة األواسط لٌوم نادي بلدٌة تقرت / أولمبٌك المقرن)  مقابلة 303القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بلول أحمد زكرٌاء      -  أولمبٌك المقرن 21R30J1007 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
   هارون محمد زكرٌاء-  أولمبٌك المقرن 21R30J0307 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

غمري عبد الحق       -  أولمبٌك المقرن 21R30J0305 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

   باباي سٌف الدٌن     -  نادي بلدٌة تقرت 21R30J2887 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

 

  (:12/01/2022 فئة األواسط لٌوم وفاق ورقلة / إتحاد ورقلة)  مقابلة 304القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
درٌسً محمد الطاهر   -  إتحاد ورقلة 21R30J2561 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

   بدة محمد هشام        -  وفاق ورقلة 21R30J0629 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
 

 

  (:12/01/2022 فئة األواسط لٌوم نادي التضامن السوفً / شباب بنً ثور)  مقابلة 305القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
فالح محمد زٌاد        -  شباب بنً ثور 21R30J0748 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

  بلخٌرة أحمد الوازن   -  شباب بنً ثور 21R30J4642 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
ٌحً محمد              -  نادي التضامن السوفً 21R30J2890 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

   هاللة أحمد            -  نادي التضامن السوفً 21R30J2891 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
 

:14/01/2022  فئة األواسط لٌوم(مشعل حاسً مسعود  / مستقبل الروٌسات  ) مقابلة306القضٌة رقم   

   :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

        عباسً محمد علً-  مستقبل الروٌسات 21R30J1022 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

     من القانون المنظم لبطولة    87)  طبقا لنص المادة 20/01/202إبتداء من تارٌخ  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافذة

.      (               كرة القدم الفئات الصغرى   
 

 

 

 

 

 

 



 

:15/01/2022  فئة األواسط لٌوم(إتحاد الزاوٌة العابدٌة  / أمل سرٌع متلٌلً  ) مقابلة307القضٌة رقم   

   :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

        بن شحم خالد      -  أمل سرٌع متلٌلً 21R30J0699 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

     من القانون المنظم لبطولة    87)  طبقا لنص المادة 20/01/202إبتداء من تارٌخ  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافذة

.      (               كرة القدم الفئات الصغرى   
 

 (أواسط  ) سنة 19قل من األلفئة ل بطولة القسم الجهوي
 

(ب  )الفورج   
 

  (:26/12/2021 فئة األواسط لٌوم شبٌبة زلفانة / نادي الضاٌة بن ضحوة)  مقابلة 308القضٌة رقم 
 

.و هذا بحسب ما صرح به الحكم  (شبٌبة زلفانة) بعد اإلطالع على ورقة المقابلة تبٌن عدم حضور الفرٌق الزائر -   

:  ماٌلًاللجنة و علٌه قررت لم ٌقدم ما ٌبرر به سبب غٌابه وفقا لألجال الممحددة قانونا (شبٌبة زلفانة  )حٌث أن فرٌق -   

. (نادي الضاٌة بن ضحوة)  لصالح نادي 03/00 بنتٌجة  (شبٌبة زلفانة) خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.30/12/2021 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( شبٌبة زلفانة) ٌدفعها نادي نافذة دج غرامة مالٌة 30000ثالثون ألف -    
 

:14/01/2022 فئة األواسط لٌوم (قصر ورقلة شباب  / شباب حاسً مسعود  ) مقابلة309القضٌة رقم   

   :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

        بن ٌزة المعتز باهلل-  شباب قصر ورقلة 21R30J4494 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

     من القانون المنظم لبطولة   87)  طبقا لنص المادة 20/01/2022إبتداء من تارٌخ  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافذة

.      (               كرة القدم الفئات الصغرى   
 

  (:14/01/2022 فئة األواسط لٌوم نادي الضاٌة بن ضحوة / ترجً مرماد)  مقابلة 310القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
سعٌدي عبد السالم      -  ترجً مرماد 21R30J2003 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
   زربانً مسعود        -  نادي الضاٌة بن ضحوة 21R30J3370 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

(ل  )الفوج   
 

:14/01/2022 فئة األواسط لٌوم (نادي المقارٌن  / شباب سٌدي بوعزٌز)  مقابلة 311القضٌة رقم   
 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.تقرٌر الحكمبعد اإلطالع على -   

إجراء اللقاء لعدم حضور سٌارة اإلسعاف و الطبٌب و رجال األمن إلى غاٌة نفاذ عدم حٌث صرح الحكم الرئٌسً عن -  

:  ماٌلًاللجنة  علٌه قررت دقٌقة و15  الوقت المقرر قانونا   

. (المقارٌن نادي ) فرٌق لصالح 03/00 بنتٌجة  (شباب سٌدي بوعزٌز )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

 

 

 

 
 



 

 إستئناف
 

 (أواسط  ) سنة 19قل من األلفئة ل بطولة القسم الجهوي
 

 (ل  )الفورج 
 

:10المحضر رقم  26/12/2021لٌوم واسط  فئة األأمل سٌدي مهدي / نادي المقارٌن) مقابلة  240 قم القضٌة ر  

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

هنانً تامر              -  نادي المقارٌن 21R30J3791   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

جواحً طارق          -  أمل سٌدي مهدي 21R30J2068       بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر    

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

    شافو أٌمن            -  نادي المقارٌن 21R30J3804      بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن 

     من القانون المنظم لبطولة   87)  طبقا لنص المادة 30/12/2021إبتداء من تارٌخ  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافذة

.      (               كرة القدم الفئات الصغرى   

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   21R30J2068 جواحً طارق     -  أمل سٌدي مهدي        

    تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 1.500غرامة نافذة بقٌمة  +ذتٌن  ناف(02)تٌن ٌعاقب باإلقصاء لمقابل- منافس 

                                         .( الفئات الصغرى من القانون المنظم لبطولة 95) طبقا لنص المادة  30/12/2021

 

 .الباقً دون تغٌٌر
 

 

 تسوٌة وضعٌة عقابٌة
 

  18/01/2022 بتارٌخ 086 المسجل تحت رقم (أمل سٌدي مهدي  )بعد اإلطالع على الطلب المودع من طرف نادي - 

  فئة األواسط R30J206821الذي من خالله طلب النادي تسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعب جواحً طارق رخصة رقم   و 

 بتارٌخ  (أمل سٌدي مهدي / نادي المقارٌن  )تم طرده بسبب اإلعتداء على العب منافس فً مقابلة ذا الالعب حٌث أن ه  

  26/12/2021. 

 غرامة مالٌة + 30/12/2021 نافذتٌن إبتداء من تارٌخ (02)لالعب جواحً طارق تمت معاقبته بمقابلتٌن حٌث أن ا- 

 .   دج1.500  نافذة بقٌمة 

 قد تم إشراكه فً المقابلة التً جرت أطوارها بٌن صرح بأن الالعب المذكور أعاله (أمل سٌدي مهدي ) حٌث أن نادي  - 

  دون إستنفاذه العقوبة المسلطة علٌه و بالتالً فإن مشاركته14/01/2021 بتارٌخ (مستقبل بلدة عمر / أمل سٌدي مهدي  ) 

 .  كانت بصفة غٌر قانونٌة
      

بعد الدراسة قررت اللجنة 
 

  ( أمل سٌدي مهدي ) فئة األواسط المنتمً لنادي R30J206821 الالعب جواحً طارق رخصة رقم لتسوٌة وضعٌة- 

 .الفئات الصغرىمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم  110دة الما نطبق نص  

 +بسبب اإلعتداء على العب منافس  ذة ناف(02)تٌن مقابل بR30J206821معاقبة الالعب جواحً طارق رخصة رقم - 

إبتداء من تارٌخ مقابالت نافذة  (03) ٌساوي فً المجموع ما ( 01 + 02)  متعلقة بالتسوٌة أي (01)  مقابلة واحدة نافذة 

  20/01/2022. 

 
 



 

تسوٌة وضعٌة عقابٌة   
 

 الذي من و 18/01/2022 بتارٌخ 089 المسجل تحت رقم  (وفاق مقر) بعد اإلطالع على الطلب المودع من طرف نادي - 

 حٌث R30E002621 خالله طلب النادي تسوٌة الوضعٌة العقابٌة لمدرب الفئات الكبرى عباضلً عبد المجٌد رخصة رقم  

 (وفاق مقر / رائد حاسً القارة  )تحصل على إنذار بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم وذلك أثناء مقابلة ذا األخٌر  أن ه 

 .08/01/2022 بتارٌخ 

 فً اللقاءتدوٌن إسمه على ورقة المقابلة قد تم إ صرح بأن المدرب عباضلً عبد المجٌد (وفاق مقر ) حٌث أن نادي - 

  أي بعد تحصله على اإلنذار 14/01/2022 بتارٌخ (نادي المنظر الجمٌل / وفاق مقر  ) تحدٌدا بمقابلة   الالحق للعقوبة 

 .(دخول الملعب  )  بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم و بالتالً فإن ممارسته لنشاطه ٌعد غٌرقانونً 
    

بعد الدراسة قررت اللجنة 

 

المادة   نطبق نص( وفاق مقر ) ناديمن  R30E002621 المدرب عباضلً عبد المجٌد رخصة رقم لتسوٌة وضعٌة- 

. هواةمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم  134  

 مقابلة + عقوبة أصلٌةك ذة إقصاء ناف(01) واحدة مقابلة بR30E002621معاقبة المدرب عباضلً عبد المجٌد رخصة رقم - 

 إبتداء من تارٌخ  (02) مقابلتٌن نافذتٌن ٌساوي فً المجموع ما ( 01 + 01 )  نافذة متعلقة بالتسوٌة أي(01)  واحدة 

  20/01/2022. 

 

 تسوٌة وضعٌة عقابٌة
 

 الذي  و 18/01/2022 بتارٌخ 090 المسجل تحت رقم (شباب الحدب  )بعد اإلطالع على الطلب المودع من طرف نادي - 

 حٌث فئة األكابر R30J363921  من خالله طلب النادي تسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعب نصٌري عبد الحمٌد رخصة رقم 

 تحصل على إنذار بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم لٌتم طرده بعدها بسبب محاولة اإلعتداء على الحكمذا الالعب    أن ه

 .12/01/2022بتارٌخ  (نادي بوغفالة / شباب الحدب  )   الرئٌسً و ذلك أثناء لقاء 

 15/01/2022قد تم إشراكه فً المقابلة الموالٌة بتارٌخ  صرح بأن الالعب المذكور أعاله (شاب الحدب ) حٌث أن نادي - 

 . دون  إستنفاذه العقوبة المسلطة علٌه(شباب الحدب / القبة تماسٌن  )التً جرت بٌن   

 (08)+  بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم (01)حٌث أن أصل عقوبة الالعب نصٌري عبد الحمٌد هً مقابلة واحدة - 

 .     مقابالت بسبب محاولة اإلعتداء على الحكم الرئٌسً
      

بعد الدراسة قررت اللجنة 
 

المادة   نطبق نص(شباب الحدب  ) ناديمن  R30J363921 الالعب نصٌري عبد الحمٌد رخصة رقم لتسوٌة وضعٌة- 

. هواةمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم  134  

 بسبب اإلحتجاج على ذة إقصاء ناف(01) واحدة مقابلة بR30J363921معاقبة الالعب نصٌري عبد الحمٌد رخصة رقم - 

   متعلقة بالتسوٌة أي(01)مقابلة واحدة +  مقابالت نافذة بسبب محاولة اإلعتداء على الحكم الرئٌسً (08)+   قرار الحكم 

 .20/01/2022 إبتداء من تارٌخمقابالت نافذة  (09) ٌساوي فً المجموع ما ( 01 + 08 + 01)  
 

 01القرار رقم 

  15 رقم القضٌة 03بناءا على الغٌاب األول لفرٌق طاسٌلً اٌلٌزي المدون فً المحضر  -

  251 رقم القضة 11بناءا على الغٌاب الثانً لفرٌق طاسٌلً اٌلٌزي المدون فً المحضر  -

 257 رقم القضة 11بناءا على الغٌاب الثالث لفرٌق طاسٌلً اٌلٌزي المدون فً المحضر  -

: فرٌق طاسٌلً إٌلٌزي ٌعتبر  من قانون البطولة الهاوٌة لمرحلة الذهاب فإن63طبقا للمادة 



، وٌسقط للقسم ما قبل الشرفً خالل الموسم 2022.2021 منسحب نهائٌا من بطولة القسم الجهوي األول للموسم الرٌاضً -

  2023.2022الرٌاضً 

 .إلغاء جمٌع نتائج فرٌق طاسٌلً إٌلٌزي- 

 

 

 
 

                             المسٌر اإلداري لقسم اإلنضباط

 
                           درٌس الهواري               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


