
اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم 

 الرابطة الجهوية لكرة القدم ورقلة
 

 

  2021/2022الموسم الرٌاضً 

12:المحضر رقم  

     27/01/2022: الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
   
 

 

 مقابالت بطولة القسم الجهوي األول لفئة األكابر

(أ  )الفوج   
 

  (:22/01/2022فئة األكابر ليوم  (شباب بلدية إليزي  / هالل بلدية غرداية ) مقابلة 312القضية رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر الحكم الرئٌسً-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1345 عجرود إلٌاس            -  هالل بلدٌة غرداٌة   

بوكحول إٌاد              -  هالل بلدٌة غرداٌة 21R30J2796 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
قتال أحمد                 -  هالل بلدٌة غرداٌة 21R30J1340 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

مختاري حسام الدٌن     -  هالل بلدٌة غرداٌة 21R30J1371 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
قاسمً جمال             -  هالل بلدٌة غرداٌة 21R30J1337 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

علً فتحً                -  هالل بلدٌة غرداٌة 21R30J1343 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
بوفرمل مراد             -  شباب بلدٌة إلٌزي 21R30J1190 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

معزي عبد الوهاب       -  شباب بلدٌة إلٌزي 21R30J1172 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

عدٌلة محمد               -  شباب بلدٌة إلٌزي 21R30J4447 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بن غرس هللا حسام      -  شباب بلدٌة إلٌزي 21R30J1191 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

حسانً الطاهر           -  شباب بلدٌة إلٌزي 21R30J1288 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
:غرامات  

  27/01/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( هالل بلدية غرداية )ٌدفعها نادي  غرامة دج 5.000 أالف خمسة- 

. (القدم هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة130)  و هذا تطبٌقا لنص المادة ( إنذارات 06 )التسٌٌر للفرٌق   بسبب سوء   

بسبب 27/01/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شباب بلدية إليزي ) 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   
 

:ت اإلشارة عليهمسير تم  
 

  بمحاولة اإلعتداء على (شباب بلدية إليزي) فرٌق من  R30E0027 21رخصة رقمبشونً مسعود  مساعد الطبٌبقٌام -  

  أشهر 06مدة  باإلقصاء النافذ لـالمسٌر ٌعاقب هذا  من الشوط الثانً وعلٌه50و ذلك فً الدقٌقة    الحكم المساعد الثانً 

 غرامة نافذة قدرها+ بمنعه من مزاولة أي نشاط أو وظٌفة لهما عالقة بكرة القدم  27/01/2022   إبتداء من تارٌخ 

 من القانون المنظم لبطولة كرة 120 طبقا لنص المادة 27/01/2022دفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  تج د20.000   

 .هواة    القدم

 
 

 

 



 

  (:22/01/2022فئة األكابر ليوم  (أولمبي الوادي / تحاد الخنق إ ) مقابلة 313القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1240 نٌة عبد الرحمان          -  إتحاد الخنق   

طحاح مفتاح              -  إتحاد الخنق 21R30J1097 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
حجاري محمد ٌسٌن      -  إتحاد الخنق 21R30J1236 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

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

  (:22/01/2022فئة األكابر ليوم  (شباب سيدي بوعزيز / إتحاد األغواط )  مقابلة 314القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  2335 إدرٌسً محمد زكرٌاء   -  شباب سٌدي بوعزٌز   

 

  (:22/01/2022فئة األكابر ليوم  (مولودية شباب المخادمة  / أمل ورقلة ) مقابلة 315القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1382 بن عمار رابح            -  أمل ورقلة   

خاوة عبد القادر          -  أمل ورقلة 21R30J1381 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بن عبد الفتاح مصطفى  -  أمل ورقلة 21R30J1536 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
زٌتونً عالء الدٌن       -  مولودٌة شباب المخادمة 21R30J1277 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

فرماج زكرٌاء            -  مولودٌة شباب المخادمة 21R30J1454 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
حجاج هشام سلٌم         -  مولودٌة شباب المخادمة 21R30J1449 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:22/01/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد الحمادين  / مستقبل موفلون ) مقابلة 316القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
والد سٌدي صالح محمد -  مستقبل موفلون 21R30J0352 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  0391 رزوق عبد الفتاح        -  مستقبل موفلون   

براهٌمً رافع            -  إتحاد الحمادٌن 21R30J1169 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

(ب  )الجهوي األول الفوج   
 

  (:14/01/2022فئة األكابر ليوم  (نادي المنظر الجميل  / وفاق مقر ) مقابلة 317القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خدران عبد المنعم        -  وفاق مقر 21R30J0461 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

مزوار ٌونس             -  نادي المنظر الجمٌل 21R30J0304 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:15/01/2022فئة األكابر ليوم  (رائد سيدي ساعد  / إتحاد النخلة ) مقابلة 318القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
الواسع محمد األمٌن     -  إتحاد النخلة 21R30J1501 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

طالبً محمد عبد النور  -  رائد سٌدي ساعد 21R30J1223 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

 

 

 
 



 

  (:22/01/2022فئة األكابر ليوم  (أولمبي بوعامر  / رائد حاسي القارة ) مقابلة 319القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  0098 بوكرٌوع محمد          -  رائد حاسً القارة   

موالي حمحامة سفٌان   -  رائد حاسً القارة 21R30J0115 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
موسى قدور حمزة       -  أولمبً بوعامر 21R30J3655 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

 

  (:22/01/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد عين البيضاء / نادي المنظر الجميل  ) مقابلة 320القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
ذٌاب ٌحً                -  ناد المنظر الجمٌل 21R30J1105 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  حمودي عبد القادر     -  إتحاد عٌن البٌضاء 21R30J1430 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

  (:22/01/2022فئة األكابر ليوم  (شباب قصر الحيران / مولودية البيضاء  ) مقابلة 321القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
براهٌمً محمد           -  مولودٌة البٌضاء 21R30J0424 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:24/01/2022فئة األكابر ليوم  (شمس األصيل تمنراست / إتحاد النخلة  ) مقابلة 322القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
لعماري أٌمن             -  إتحاد النخلة 21R30J1530 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

مومن بكوش أحمد       -  إتحاد النخلة 21R30J1476 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

لوبٌري المعراج         -  إتحاد النخلة 21R30J1500 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
فطحٌزة التجانً التجانً -  إتحاد النخلة 21R30J1503   على قرارج بطاقة صفراء بسبب إحتجا  

27/01/2022تدفع 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 

ونً خالد                  -  شمس األصٌل تمنراست 21R30J1286 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

جلول عبد هللا             -  شمس األصٌل تمنراست 21R30J1274 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
دحالً سٌدي محمد       -  شمس األصٌل تمنراست 21R30J4747 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

   مدانً محمد الشرٌف -  شمس األصٌل تمنراست 21R30J1279   على قرارج بطاقة صفراء بسبب إحتجا

27/01/2022تدفع 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ج  )الجهوي األول الفوج   
 

  (:15/01/2022فئة األكابر ليومر  (نجوم إليزي  / وفاق هقار تمنراست ) مقابلة 323القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
شٌنون أحمد              -  وفاق هقار تمنراست 21R30J2289 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
ساٌح أحمد                -  نجوم إلٌزي 21R30J2281 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

:غرامات  

ذلك  و20/01/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( وفاق هقار تمنراست)غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالف خمسة-   

  من القانون المنظم لبطولة كرة130)  و هذا تطبٌقا لنص المادة   بسبب سوء التنظٌم المؤدي إلى التأخر فً إنطالق المباراة

. ( القدم هواة   

 

  (:21/01/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد بريان / نجوم إليزي  ) مقابلة 324القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
ساٌح أحمد                -  نجوم إلٌزي 21R30J2281 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

وادة حسٌن                -  نجوم إلٌزي 21R30J2094 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

وازطة زكرٌاء           -  نجوم إلٌزي 21R30J1539 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
مبخوتً علً             -  إتحاد برٌان 21R30J1421 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  أوالد الحاج علً محمد -  إتحاد برٌان 21R30J1409 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

:العبين أشير عليهم  

  بإهانة الحكم الرئٌسً (إتحاد بريان) من فرٌق  1491R30J21 رخصة رقم بعد نهاٌة المباراة قام الالعب مطلق إبراهٌم- 

 غرامة+  مقابالت (08) ٌعاقب هذا الالعب باإلقصاء النافذ لـ و بالتالً   و مساعده الثانً مع محاولة اإلعتداء علٌهما 

 من القانون المنظم 120 طبقا لنص المادة 27/01/2022 دج تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ 5.000  نافذة قدرها 

 .هواة   لبطولة كرة القدم

  بإهانة الحكم الرئٌسً مع (إتحاد بريان) من فرٌق  1422R30J21 رخصة رقم بعد نهاٌة المباراة قام الالعب روان أٌمن- 

  تدفعدج 5.000غرامة نافذة قدرها +  مقابالت (08) ٌعاقب هذا الالعب باإلقصاء النافذ لـ  و علٌه  محاولة اإلعتداء علٌه

 .هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 120 طبقا لنص المادة 27/01/2022   فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ 
 

  (:21/01/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد حاسي الدالعة / شباب بلدية عين صالح  ) مقابلة 325القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
أبلٌله عبد الكرٌم          -  شباب بلدٌة عٌن صالح 21R30J0080 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

مسعودان مصطفى       -  إتحاد حاسً الدالعة 21R30J0632 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  بورزق مصطفى        -  شباب بلدٌة عٌن صالح 21R30J0673 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

 

 

 

 



 

  (:21/01/2022فئة األكابر ليوم  (نجم باب الوادي / نجم بوغفالة  ) مقابلة 326القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
برقٌقة ضاحً محمد     -  نجم بوغفالة 21R30J0047 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

حرمة عبد الحفٌظ        -  نجم بوغفالة 21R30J0469 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
   منصوري ٌوسف     -  نجم بوغفالة 21R30J0220   على قرارج بطاقة صفراء بسبب إحتجا

27/01/2022تدفع 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 

كنٌوة عبد النور          -  نجم باب الوادي 21R30J1632 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

   شٌحانً فرٌد          -  نجم باب الوادي 21R30J1645   على قرارج بطاقة صفراء بسبب إحتجا

27/01/2022تدفع 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 
 

  (:21/01/2022فئة األكابر ليوم  (شباب تبسبست / وفاق عين ماضي  ) مقابلة 327القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
زاوي أحمد عمار        -  وفاق عٌن ماضً 21R30J0257 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

   حمري محمد          -  وفاق عٌن ماضً 21R30J0256   على قرارج بطاقة صفراء بسبب إحتجا

27/01/2022تدفع 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 

   روان حمزة           -  وفاق عٌن ماضً 21R30J0432   على قرارج بطاقة صفراء بسبب إحتجا

27/01/2022تدفع 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 

عزٌزي تقً الدٌن        -  شباب تبسبست 21R30J1554 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

(أ  )الجهوي الثاني الفوج   
 

  (:20/01/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد أنقوسة / شباب الحدب  ) مقابلة 328القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن كرٌمة محمد الطاهر -  شباب الحدب 21R30J2353 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

مناوي مصطفى          -  شباب الحدب 21R30J2402 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
   محمة السعٌد          -  إتحاد أنقوسة 21R30J2421   على قرارج بطاقة صفراء بسبب إحتجا

23/01/2022تدفع 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 
 

  (:20/01/2022فئة األكابر ليوم  (بترول حاسي مسعود / نادي بوغفالة  ) مقابلة 329القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
صغٌر إٌهاب             -  نادي بوغفالة 21R30J2332 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

 

 

 

 

 



 

  (:21/01/2022فئة األكابر ليوم  (شباب سيدي عمران / أهلي القرارة  ) مقابلة 330القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
أوالد علً علً          -  أهلً القرارة 21R30J0482 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بولٌف نضال             -  شباب سٌدي عمران 21R30J0124 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:21/01/2022فئة األكابر ليوم  (مولودية سيدي سليمان / إتحاد قمار  ) مقابلة 331القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مٌة أحمد ماهر           -  إتحاد قمار 21R30J1944 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

خادم هللا أٌوب            -  إتحاد قمار 21R30J1754 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بن الزاوي مصطفى      -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 21R30J2106 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

 

  (:21/01/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد النزلة الوادي / أمل العقلة  ) مقابلة 332القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن عمر مصباح          -  أمل العقلة 21R30J0963 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بن عمر علً             -  أمل العقلة 21R30J0965 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

برتٌمة عمر الفاروق     -  إتحاد النزلة الوادي 21R30J0341 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بن عبد هللا محمد         -  إتحاد النزلة الوادي 21R30J0344 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:21/01/2022فئة األكابر ليوم  (شباب حاسي مسعود / إتحاد الهمايسة  ) مقابلة 333القضية رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

  و ذلك بعد حدوث نقص عددي من جانب العبً نادي70حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأن المقابلة توقفت فً الدقٌقة - 

:و نظرا لهذا السبب قررت اللجنة (شباب حاسي مسعود  )    
  

( مرحلة الذهاب ) القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  من57 من نص المادة 02نطبق الفقرة   
 

.(إتحاد الهمايسة  ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  (شباب حاسي مسعود  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.27/01/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شباب حاسي مسعود  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج10.000عشرة أالف -   

 

  (:25/01/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد الهمايسة / مولودية سيدي سليمان  ) مقابلة 334القضية رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

حٌث أن الحكم الرئٌسً صرح بأن المقابلة لم تلعب بسبب عدم حضور رجال القوة العمومٌة و بعد تمام الوقت المحدد-   

:دقٌقة تقرر عدم إجراء المقابلة و علٌه 15 قانونا بـ   
 

( مرحلة الذهاب ) القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  من50نطبق نص المادة   
 

.(إتحاد الهمايسة  ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  (مولودية سيدي سليمان  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (مولودية سيدي سليمان  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج20.000عشرون ألف        -   

         27/01/2022.  
 

 

 

 

 

 

 



 

  (:25/01/2022فئة األكابر ليوم  (أمل العقلة / شباب سيدي عمران  ) مقابلة 335القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
جالبً ٌوسف            -  شباب سٌدي عمران 21R30J0157 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

بن حسٌن عبد الرحمان  -  أمل العقلة 21R30J2044 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
زٌد مختار                -  أمل العقلة 21R30J0946 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

:      تم إنذاره مسير

باإلحتجاج   ( أمل العقلة )نادي من  04121R30E0كاتب عام الفئات الكبرى عازب عثمان بدر الدٌن رخصة رقم قٌام - 

غرامة  + 27/01/2022إبتداء من تارٌخ   لمقابلة واحدة النافذ باإلقصاء هذا المسٌرٌعاقب  الحكم الرئٌسً و علٌه على 

القانون المنظم لبطولة    من101 ) طبقا لنص المادة 27/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000نافذة   

  (.القدم هواة كرة  
 

  (:25/01/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد قمار / بترول حاسي مسعود  ) مقابلة 336القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
روٌغً شمس الدٌن      -  بترول حاسً مسعود 21R30J4887 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

شرٌط مهدي              -  إتحاد قمار 21R30J1739 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

عبد ربً سفٌان          -  إتحاد قمار 21R30J1740 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

  (:25/01/2022فئة األكابر ليوم  (نادي بوغفالة / القبة تماسين  ) مقابلة 337القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خالً إلٌاس               -  القبة تماسٌن 21R30J0980 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:25/01/2022فئة األكابر ليوم  (شباب الحدب / إتحاد النزلة الوادي  ) مقابلة 338القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
قادري زوبٌر             -  إتحاد النزلة الوادي 21R30J1049 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

نصٌري مهدي            -  شباب الحدب 21R30J2422 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
ملوح محمد لمٌن         -  شباب الحدب 21R30J3960 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

   مناصري مصطفى   -  شباب الحدب 21R30J2402   على قرارج بطاقة صفراء بسبب إحتجا

27/01/2022تدفع 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ب  )الجهوي الثاني الفوج   
 

  (:12/01/2022فئة األكابر ليوم  (شباب لقراف / أتليتيك حاسي مسعود  ) مقابلة 339القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوعافٌة عبد الفتاح       -  أتلٌتٌك حاسً مسعود 21R30J0488 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بوعافٌة محمد ضٌاء     -  أتلٌتٌك حاسً مسعود 21R30J0492 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

عدة ولٌد                  -  أتلٌتٌك حاسً مسعود 21R30J0579 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
   بوقفة ولٌد             -  شباب لقراف 21R30J0948   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 

بن فرج هللا سلٌمان       -  شباب لقراف 21R30J2296 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

شتٌوي سلٌمان            -  شباب لقراف 21R30J0510 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بن فرج هللا موسى        -  شباب لقراف 21R30J0513 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بن عطاء هللا صابر       -  شباب لقراف 21R30J1906 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  كٌوص عبد الحق       -  شباب لقراف 21R30J0951 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

:غرامات  

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

. (القدم هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة130)  و هذا تطبٌقا لنص المادة ( إنذارات 06 )التسٌٌر للفرٌق    

 

  (:12/01/2022فئة األكابر ليوم  (شهداء قمار / شباب القواطين  ) مقابلة 340القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
نوٌر محمد                -  شباب القواطٌن 21R30J2011 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

زواري فرحات ٌوسف   -  شباب القواطٌن 21R30J1791 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

نصبة محمد               -  شهداء قمار 21R30J1809 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

  (:21/01/2022فئة األكابر ليوم  (مولودية سعيد عتبة / أمل سوف  ) مقابلة 341القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
ذهب محمد صالح الدٌن -  أمل سوف 21R30J0327 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

عناد محمد الطاهر       -  أمل سوف 21R30J0331 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

نصٌرة لزهر             -  أمل سوف 21R30J2272 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

غدٌر أحمد العال          -  مولودٌة سعٌد عتبة 21R30J2494 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
زوبٌري إبراهٌم          -  مولودٌة سعٌد عتبة 21R30J2455 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  (:21/01/2022فئة األكابر ليوم  (شباب لقراف / نادي سيدي خويلد  ) مقابلة 342القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوخرشة عماد الدٌن     -  نادي سٌدي خوٌلد 21R30J1718 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

خوٌلدي عبد الرؤوف   -  نادي سٌدي خوٌلد 21R30J2035 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بن عطاء هللا صابر      -  شباب لقراف 21R30J1906 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

حرصة عبد الباسط      -  شباب لقراف 21R30J0512 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:20/01/2022فئة األكابر ليوم  (شباب عين قديمة / شباب قصر ورقلة  ) مقابلة 343القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن راس حسان           -  شباب قصر ورقلة 21R30J2117 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بوشارب حسام الدٌن     -  شباب قصر ورقلة 21R30J2150 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
صٌد بالل                 -  شباب قصر ورقلة 21R30J2151 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بن موسى عبد النور     -  شباب قصر ورقلة 21R30J2204 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
رواي لقمان               -  شباب عٌن قدٌمة 21R30J2549 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

رواي عبد السالم         -  شباب عٌن قدٌمة 21R30J2535 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

رواي محمد عبد الحفٌظ -  شباب عٌن قدٌمة 21R30J2551 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
خازن أحمد               -  شباب عٌن قدٌمة 21R30J4979 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

:      تم إنذاره مسير

باإلحتجاج على  ( شباب قصر ورقلة )نادي من  12021R30E0كاتب عام الفئات الكبرى كنوش ٌوسف رخصة رقم قٌام - 

 دج 2.000نافذة غرامة   + 13/01/2022إبتداء من تارٌخ   لمقابلة واحدة النافذٌعاقب باإلقصاءالحكم الرئٌسً و بالتالً   

  (.القدم هواة القانون المنظم لبطولة كرة  من101 ) طبقا لنص المادة 13/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

:غرامات  

  بسبب13/01/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شباب قصر ورقلة )ٌدفعها نادي  غرامة دج 5.000 أالف خمسة- 

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

 

  (:21/01/2022فئة األكابر ليوم  (مولودية المقارين / شباب القواطين  ) مقابلة 344القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن حوة شعٌب            -  شباب القواطٌن 21R30J0972 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

نوٌر محمد                -  شباب القواطٌن 21R30J2011 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
مهانً محمد ٌاسٌن       -  مولودٌة المقارٌن 21R30J1769 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:21/01/2022فئة األكابر ليوم  (مولودية بامنديل / مولودية حاسي مسعود  ) مقابلة 345القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
ربوح الحاج              -  مولدٌة حاسً مسعود 21R30J2435 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

بن سعٌدة عماد           -  مولدٌة حاسً مسعود 21R30J2081 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

جدي عبد القادر          -  مولودٌة بامندٌل 21R30J2591 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
بروبة محمد               -  مولودٌة بامندٌل 21R30J2350 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

 

 

 

 

 

 



 

  (:21/01/2022فئة األكابر ليوم  (شهداء قمار /  أتليتيك حاسي مسعود ) مقابلة 346القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عدة ولٌد                  -  أتلٌتٌك حاسً مسعود 21R30J0579 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بوعٌشة نائل ولٌد        -  أتلٌتٌك حاسً مسعود 21R30J0491 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
دٌوان مخلص            -  شهداء قمار 21R30J2730 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:21/01/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد الزقم / مدرسة امل النزلة  ) مقابلة 347القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
تامة ٌاسٌن                -  مدرسة أمل النزلة 21R30J1159 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    مازوزي حمزة       -  مدرسة أمل النزلة 21R30J0272     بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم

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

  (:25/01/2022فئة األكابر ليوم  (مولودية حاسي مسعود / شباب لقراف  ) مقابلة 348القضية رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر ممثل فرقة الدرك الوطنً التابعة لبلدٌة الحجٌرة-   

دقٌقة المحددة بموجب  15حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأن المقابلة لم تلعب بسبب حضور رجال القوة العمومٌة بعد مرور - 

.القانون المنظم لسٌر بطولة كرة القدم هواة و بالتالً تقرر عدم إجراء المقابلة   
 

( مرحلة الذهاب ) القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  من50نطبق نص المادة   
 

.(مولودية حاسي مسعود  ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  (شباب لقراف  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.27/01/2022فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شباب لقراف  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج20.000عشرون ألف        -   
 

  (:25/01/2022فئة األكابر ليوم  (شباب قصر ورقلة / مولودية المقارين  ) مقابلة 349القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   بلخامسة سامح        -  مولودٌة المقارٌن 21R30J1883   على قرارج بطاقة صفراء بسبب إحتجا

27/01/2022تدفع 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 

بن راس حسان           -  شباب قصر ورقلة 21R30J2117 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

:   مسير تمت اإلشارة عليه

  ٌعاقب باإلقصاءإهانة الحكمٌن المساعدٌن بعد نهاٌة المقابلة و علٌه ب ( شباب قصر ورقلة) قامة بشٌر ممرض فرٌق قٌام - 

رامة غ+  بمنعه من ممارسة أي نشاط أو وظٌفة مرتبطة بكرة القدم 27/01/2022 أشهر إبتداء من تارٌخ 06لمدة    النافذ

القانون المنظم    من112 ) طبقا لنص المادة 27/01/2022ٌخ من تار فً أجل شهر إبتداء تدفع دج 10.000 قدرهانافذة    

 . (القدم هواة لبطولة كرة  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  (:25/01/2022فئة األكابر ليوم  (مدرسة أمل النزلة / مولودية بامنديل  ) مقابلة 350القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
قوٌدري عبد الحمٌد      -  مولودٌة بامندٌل 21R30J2346 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

ورنوغً حسٌن          -  مولودٌة بامندٌل 21R30J2351 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
لحرش عامر             -  مدرسة أمل النزلة 21R30J0178 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:25/01/2022فئة األكابر ليوم  (أتليتيك حاسي مسعود / شباب عين قديمة  ) مقابلة 351القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
معمري نصر الدٌن      -  شباب عٌن قدٌمة 21R30J2558 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

سالمً بلخٌر             -  شباب عٌن قدٌمة 21R30J2542 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

عدة ولٌد                  -  أتلٌتٌك حاسً مسعود 21R30J0579 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
:غرامات  

ذلك  و27/01/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شباب عين قديمة )غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالف خمسة-   

  من القانون المنظم لبطولة كرة130)  و هذا تطبٌقا لنص المادة   بسبب سوء التنظٌم المؤدي إلى التأخر فً إنطالق المباراة

. ( القدم هواة   

 

  (:25/01/2022فئة األكابر ليوم  (نادي سيدي خويلد /  شهداء قمار ) مقابلة 352القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
رخ محمد                 -  شهداء قمار 21R30J1724 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

محسن عبد الحمٌد        -  نادي سٌدي خوٌلد 21R30J0985 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

(ج  )الجهوي الثاني الفوج   
 

  (:15/01/2022فئة األكابر ليوم  (نادي الضاية بن ضحوة / إتحاد العسافية  ) مقابلة 353القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
حداد أسامة               -  نادي الضاٌة بن ضحوة 21R30J1065 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

 

  (:15/01/2022فئة األكابر ليوم  (أمل سيدي بوزيد / رائد المنيعة  ) مقابلة 354القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مٌساوي ٌحً             -  أمل سٌدي بوزٌد 21R30J2577 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

بومدٌن حسام الدٌن       -  أمل سٌدي بوزٌد 21R30J2563 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
حسٌنً أحمد              -  أمل سٌدي بوزٌد 21R30J2648 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

 

  (:21/01/2022فئة األكابر ليوم  (رائد متليلي / مستقبل لماضي  ) مقابلة 355القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوحلول محمد الصغٌر   -  مستقبل لماضً 21R30J1669 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

لعناق عبد المالك         -  رائد متلٌلً 21R30J2736 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

 

 

 



 

  (:21/01/2022فئة األكابر ليوم  (ترجي مرماد / أمل سيدي بوزيد  ) مقابلة 356القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
حسٌنً أحمد              -  أمل سٌدي بوزٌد 21R30J2248 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

عمٌر إلٌاس               -  ترجً مرماد 21R30J1673 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:21/01/2022فئة األكابر ليوم  (نصر حاسي الدالعة / جيل بن نانة  ) مقابلة 357القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوطرفاٌة نور الدٌن      -  جٌل بن نانة 21R30J0885 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

مخلوفً عمار            -  جٌل بن نانة 21R30J0880 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
بن غٌة مسعود           -  نصر حاسً الدالعة 21R30J0503 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

قطاف عبد القادر         -  نصر حاسً الدالعة 21R30J0941 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بن فراح محمد            -  نصر حاسً الدالعة 21R30J0501 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  بوطرفاٌة إٌراهٌم       -  جٌل بن نانة 21R30J0935 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   21R30J0883 بخٌل بوبكر         -  جٌل بن نانة      

  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 27/01/2022               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

  شقنان عبد القادر       -  نصر حاسً الدالعة 21R30J0502 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   21R30J0517 جعٌران الطٌب       -  نصر حاسً الدالعة     

  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 27/01/2022               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   
 

:غرامات  

بسبب 27/01/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (نصر حاسي الدالعة ) 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   

 

27/01/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (جيل بن نانة  )ٌ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  
 

27/01/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (نصر حاسي الدالعة  )ٌ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 سببب    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  (:21/01/2022فئة األكابر ليوم  (رائد المنيعة / وداد مدينة زلفانة  ) مقابلة 358القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عبد إبراهٌم نصر الدٌن  -  وداد مدٌنة زلفانة 21R30J1706 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

   سقاد محمد            -  رائد المنٌعة 21R30J0896   على قرارج بطاقة صفراء بسبب إحتجا

27/01/2022تدفع 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 

   مروانً عبد الرحمان -  رائد المنٌعة 21R30J2233   على قرارج بطاقة صفراء بسبب إحتجا

27/01/2022تدفع 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 
 

  (:21/01/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد العسافية / شباب السالم قصر الحيران  ) مقابلة 359القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
الحٌران.شباب السالم ق 21R30J2700 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        زعنونً معمر            -    

الحٌران.شباب السالم ق 21R30J2707 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        النوعً عٌسى            -    

الحٌران.شباب السالم ق 21R30J2742 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        جفال سلٌمان              -    
الحٌران.شباب السالم ق 21R30J2722 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        قفاف أٌمن                -    

جعمات سفٌان            -  إتحاد العسافٌة 21R30J2001 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
صحراوي عبد النور     -  إتحاد العسافٌة 21R30J1998 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:21/01/2022فئة األكابر ليوم  (جوهرة قصر الحيران / نادي الضاية بن ضحوة  ) مقابلة 360القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن عطاء هللا إسماعٌل   -  نادي الضاٌة بن ضحوة 21R30J0687 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
بلحرش مسعود           -  نادي الضاٌة بن ضحوة 21R30J1759 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

دمانة صدام حسٌن       -  جوهرة قصر الحٌران 21R30J0675 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
ملٌك بوبكر               -  جوهرة قصر الحٌران 21R30J1147 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

بن شاعة إبراهٌم         -  جوهرة قصر الحٌران 21R30J0321 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

  (:25/01/2022فئة األكابر ليوم  (وداد مدينة زلفانة / ترجي مرماد  ) مقابلة 361القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن حٌلة أسامة            -  ترجً مرماد 21R30J1872 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

رزمة صالح الدٌن       -  ترجً مرماد 21R30J1672 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
قندوز ٌاسٌن              -  وداد مدٌنة زلفانة 21R30J0042 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

بحورة صالح الدٌن      -  وداد مدٌنة زلفانة 21R30J0117 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  (:25/01/2022فئة األكابر ليوم  (وفاق بريدة / نصر حاسي الدالعة  ) مقابلة 362القضية رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

حٌث أن المقابلة لم ٌتم إجراءها حسب تصرٌح الحكم الرئٌسً بسبب عدم إكتمال النصاب المحدد قانونا فً تشكٌلة-   

:و علٌه قررت اللجنة (وفاق بريدة  )  الفرٌق الزائر نادي   
  

( مرحلة الذهاب ) القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  من57 من نص المادة 01نطبق الفقرة   
 

.(نصر حاسي الدالعة  ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  (وفاق بريدة  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.(وفاق بريدة  ) نقاط من رصٌد نادي 03خصم  -  

.27/01/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (وفاق بريدة  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج10.000عشرة أالف -   
 

  (:25/01/2022فئة األكابر ليوم  (جيل بن نانة / رائد متليلي  ) مقابلة 363القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
لعناق عبد المالك         -  رائد متلٌلً 21R30J2736 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بن نوي أحمد             -  رائد متلٌلً 21R30J2681 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

   بوطرفاٌة ٌاسٌن       -  جٌل بن نانة 21R30J0886   على قرارج بطاقة صفراء بسبب إحتجا

27/01/2022تدفع 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 

حٌمود مختار             -  جٌل بن نانة 21R30J0936 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

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

  (:19/01/2022 فئة األواسط ليوم (أمل سريع متليلي  / مستقبل الرويسات)  مقابلة 364القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
دوٌب محمد أٌوب      -  مستقبل الروٌسات 21R30J1029 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

  بشقاق أحمد عدنان     -  أمل سرٌع متلٌلً 21R30J0369 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
 

  (:22/01/2022 فئة األواسط ليوم (اإلتحاد السوفي  / إتحاد ورقلة)  مقابلة 365القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بخدٌجة المنتصر باهلل   -  إتحاد ورقلة 21R30J0771 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

  فروحات محمد إسالم  -  إتحاد ورقلة 21R30J0793 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
تواوة أكرم               -  اإلتحاد السوفً 21R30J1034 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

م بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسً      21R30J0824 ًدٌدي محمد ٌاسٌن   -  اإلتحاد السوف    

(.الفئات الصغرى من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 93)  نافدة طبقا لنص المادة (01)                ٌعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  (:22/01/2022 فئة األواسط ليوم (مستقبل الرويسات  / شباب بني ثور)  مقابلة 366القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوغرارة جهٌد          -  شباب بنً ثور 21R30J0750 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

هاللً خالد              -  مستقبل الروٌسات 21R30J1327 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

  (:22/01/2022 فئة األواسط ليوم (مستقبل الرويسات  / شباب بني ثور)  مقابلة 367القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوغرارة جهٌد          -  شباب بنً ثور 21R30J0750 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

هاللً خالد              -  مستقبل الروٌسات 21R30J1327 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

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

(ب  )الفوج   

 

  (:26/12/2021 فئة األواسط ليوم أهلي القرارة / رائد متليلي)  مقابلة 368 القضية رقم
 

هذا األخٌر الذي لم ٌقدم ما ٌبرر به سبب  (رائد متليلي)  المحلًبعد اإلطالع على ورقة المقابلة تبٌن عدم حضور الفرٌق -   

  :  ماٌلًاللجنة و علٌه قررت   تغٌبه خالل األجال الممنوحة قانونا 

. (أهلي القرارة)  لصالح نادي 03/00 بنتٌجة  (رائد متليلي) خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

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

(ج  )الفوج   

 

  (:22/01/2022فئة األواسط ليوم شباب قصر ورقلة  / بترول حاسي مسعود)  مقابلة 369القضية رقم 
 

هذا األخٌر الذي لم ٌقدم ما ٌبرر  (بترول حاسي مسعود)  المحلًبعد اإلطالع على ورقة المقابلة تبٌن عدم حضور الفرٌق -   

  :  ماٌلًاللجنة و علٌه قررت   به سبب تغٌبه خالل األجال الممنوحة قانونا 

. (شباب قصر ورقلة)  لصالح نادي 03/00 بنتٌجة  (بترول حاسي مسعود) خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (بترول حاسي مسعود)  ٌدفعها نادي نافذة دج غرامة مالٌة 30000ثالثون ألف - 

  27/01/2022.  
 

(د  )الفوج   

 

  (:22/01/2022 فئة األواسط ليوم نادي بوغفالة / أمل ورقلة)  مقابلة 370القضية رقم 
 

هذا األخٌر الذي لم ٌقدم ما ٌبرر به سبب  (أمل ورقلة)  لمحلًبعد اإلطالع على ورقة المقابلة تبٌن عدم حضور الفرٌق ا-   

  :  ماٌلًاللجنة و علٌه قررت   تغٌبه خالل األجال الممنوحة قانونا 

. (نادي بوغفالة)  لصالح نادي 03/00 بنتٌجة  (أمل ورقلة) خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.27/01/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (أمل ورقلة)  ٌدفعها نادي نافذة دج غرامة مالٌة 30000ثالثون ألف -   
 

 

 

 

 

 

 



 

 إستئناف
 

(ج  )الجهوي الثاني الفوج   
 

  (:15/01/2022فئة األكابر ليوم  ( جيل بن نانة / شبيبة زلفانة)  مقابلة 296القضية رقم 

.بعد إعادة النظر فً ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر حكم المقابلة-   

: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 عليه

 إهانة أحد الحكمٌنب ( شبيبة 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  

 إإلعتداء على الحكم الرئٌسً بعدب ( شبيبة زلفانة )نادي من  181121R30Jالالعب لغواطر مصطفى رخصة رقم  قٌام- 

بتداء إ (01)لمدة سنة واحدة   النافذ باإلقصاء الالعب المعتديٌعاقب  نهاٌة المباراة دون إحداث ضرر جسدي ٌذكر و علٌه 

طبقا   20/01/2022ٌخ من تار فً أجل شهر إبتداء تدفع دج 10.000 قدرهانافذة رامة غ +  20/01/2022ٌخ تار من  

 . (القدم هواة القانون المنظم لبطولة كرة  من114 ) المادة لنص   
 

 .الباقي دون تغيير
 

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

  (:07/01/2022ليوم واسط  فئة األاإلتحاد السوفي / مستقبل الرويسات) مقابلة  239القضية رقم 

.بعد إعادة النظر فً ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر الحكم التوضٌحً-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

    فرٌجات محمد توفٌق-  اإلتحاد السوفً 21R30J0796  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   

   من85)  طبقا لنص  المادة 13/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

م بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسً      21R30J1039 بوزٌان محمد أٌوب  -  مستقبل الروٌسات    

(.الفئات الصغرى من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 93)  نافدة طبقا لنص المادة (01)                ٌعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن   

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   21R30J1006 ًسالمً هشام الدٌن  -  اإلتحاد السوف       

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

                                         .( الفئات الصغرى من القانون المنظم لبطولة 95) طبقا لنص المادة  13/01/2022

 

 



 

: أشير عليهالعب  
 إهانة الحكم الرئٌسً بعد ب (اإلتحاد السوفي) نادي من  21R30J0779الالعب معوش محمد أنور رخصة رقم قٌام - 

فً أجل شهر   تدفع دج 7.000 قدرهانافذة  رامة غ+  مقابلتٌن  (02)ـ  ل النافذٌعاقب باإلقصاء  نهاٌة المقابلة و علٌه 

 . ( الفئات الصغرىلةالقانون المنظم لبطو  من100  )طبقا لنص المادة 13/01/2022ٌخ من تار إبتداء  
 

 .الباقي دون تغيير

 

 

 

 
 

 

                             المسير اإلداري لقسم اإلنضباط
                           دريس الهواري               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


