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       دراسة القضايا        

( أ )مقابالت القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   

 

  :29/01/2022 فئة األكابر ليوم (أمل ورقلة /  شباب بلدية إليزي)  مقابلة 416القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   بوفرمل مراد           -  شباب بلدٌة إلٌزي 21R30J1190        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
زاوي سٌدي الشٌخ       -  شباب بلدٌة إلٌزي 21R30J1189        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب    

    قادري عمار           -  أمل ورقلة 21R30J1533       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  

    بن عمر رابح          -  أمل ورقلة 21R30J1382        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

  :04/02/2022 فئة األكابر ليوم (شباب سيدي بوعزيز /  مستقبل بلدة عمر)  مقابلة 417القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    غطاس عبد المنعم    -  مستقبل بلدة عمر 21R30J0293        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
بوحنٌك أحمد طلحة      -  مستقبل بلدة عمر 21R30J0222        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب    

حنونة الهاشمً           -  شباب سٌدي بوعزٌز 21R30J1582        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
 

  :04/02/2022 فئة األكابر ليوم (أولمبي الوادي /  وفاق المغير)  مقابلة 418القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   قسمٌة عبد الغانً      -  وفاق المغٌر 21R30J1505        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

   لبوز الطاهر            -  وفاق المغٌر 21R30J1519        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
    بوخمٌس بالل         -  وفاق المغٌر 21R30J1509        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

    طلٌبة خالد             -  أولمبً الوادي 21R30J0460        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

    مٌدون جالل           -  أولمبً الوادي 21R30J1478        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

  :05/02/2022 فئة األكابر ليوم (إتحاد الحمادين /  أمل ورقلة)  مقابلة 419القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   بن عمر رابح           -  أمل ورقلة 21R30J1382        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

   بن تركٌة محمد لمٌن   -  إتحاد الحمادٌن 21R30J1177        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
 

 



 

  :05/02/2022 فئة األكابر ليوم (مستقبل موفلون /  هالل بلدية غرداية)  مقابلة 420القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   عجرود إلٌاس          -  هالل بلدٌة غرداٌة 21R30J1345        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

   بن مسعود ٌاسر        -  مستقبل موفلون 21R30J0249       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  
 

  :05/02/2022 فئة األكابر ليوم (مولودية شباب المخادمة / إتحاد الخنق )  مقابلة 421القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوشارب أحمد            -  إتحاد الخنق 21R30J0934        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب    

   بن دافع سفٌان          -  مولودٌة شباب المخادمة 21R30J2295       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  
 

  :05/02/2022 فئة األكابر ليوم (شباب بلدية إليزي /  إتحاد األغواط)  مقابلة 422 القضية رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  مرزوق محمود         -  إتحاد األغواط 21R30J1355       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J1358 بن مبارك عبد المالك -  إتحاد األغواط    

17/02/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

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

زاوي سٌدي الشٌخ       -  شباب بلدٌة إلٌزي 21R30J1189        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
    معزي عبد الوهاب    -  شباب بلدٌة إلٌزي 21R30J1172        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

:غرامات  

ذلك  و17/02/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شباب بلدية إليزي )غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالف خمسة-   

  من القانون المنظم لبطولة كرة131)  و هذا تطبٌقا لنص المادة  بسبب سوء التنظٌم المؤدي إلى التأخٌر فً إنطالق المباراة

. ( القدم هواة   

 

( ب )القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   
 

  (:22/01/2022 فئة األكابر ليوم (شمس األصيل تمنراست / ترجي تقديدين )  مقابلة 423 القضية رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  نوي طارق              -  ترجً تقدٌدٌن 21R30J0332        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

  :04/02/2022 فئة األكابر ليوم (شمس األصيل تمنراست  / وفاق مقر ) مقابلة 424 القضية رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن دحمان أحمد           -  وفاق مقر 21R30J1560        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

    فندي هشام             -  شمس األصٌل تمنراست 21R30J1086        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :04/02/2022 فئة األكابر ليوم (مولودية البيضاء /  رائد حاسي القارة) مقابلة  425 القضية رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوكربوع محمد           -  رائد حاسً القارة 21R30J0092       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب    

    بن المواز محمد نذٌر -  مولودٌة البٌضاء 21R30J0603        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  مزندي إبراهٌم          -  مولودٌة البٌضاء 21R30J0412       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  بن الحاج بن ٌمٌنة       -  مولودٌة البٌضاء 21R30J0420       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

  :04/02/2022 فئة األكابر ليوم (إتحاد النخلة /  ترجي تقديدين)  مقابلة 426 القضية رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  عالوة محمد             -  ترجً تقدٌدٌن 21R30J0038       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  نوي طارق              -  ترجً تقدٌدٌن 21R30J0332       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 
طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J0020 دغٌش أحمد            -  ترجً تقدٌدٌن   

17/02/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

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

  بوتة خالد                -  إتحاد النخلة 21R30J1499       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
       قاسمً عبد اإلله   -  ترجً تقدٌدٌن 21R30J1898  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

معتوقً ٌزٌد             -  إتحاد النخلة 21R30J1472 بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم  

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

  :05/02/2022 فئة األكابر ليوم (أولمبي بوعامر /  رائد سيدي ساعد)  مقابلة 427 القضية رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
منصوري أمٌن           -  رائد سٌدي ساعد 21R30J1194        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

    فقاري عبد الحمٌد     -  رائد سٌدي ساعد 21R30J1222        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

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

( ج )القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   

 

  :28/01/2022 فئة األكابر ليوم (شباب جامعة / إتحاد حاسي الدالعة )  مقابلة 428 القضية رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن فراح محمد            -  إتحاد حاسً الدالعة 21R30J0671        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
دباب مسعود              -  شباب جامعة 21R30J1597        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

  صدٌقً عبد السمٌع      -  شباب جامعة 21R30J1115        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  بن الزاوي هٌثم          -  شباب جامعة 21R30J1116        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

 

 

 

 

 

 



  :28/01/2022 فئة األكابر ليوم (نجوم إليزي / نجم باب الوادي )  مقابلة 429 القضية رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
دوش السعٌد              -  نجم باب الوادي 21R30J1635        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

رحمانً محمد            -  نجوم إلٌزي 21R30J5036        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
 

  :05/02/2022 فئة األكابر ليوم (نجم باب الوادي /  وفاق هقار تمنراست)  مقابلة 430 القضية رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
هٌبة عثمان               -  وفاق هقار تمنراست 21R30J1114        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

الرحمان .أوالد البكاي ع-  وفاق هقار تمنراست 21R30J0865        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
  قماري محمد البشٌر     -  نجم باب الوادي 21R30J2042        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  عتٌق زٌد نصر الدٌن   -  نجم باب الوادي 21R30J1639        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

(:05/02/2022 فئة األكابر ليوم (إتحاد حاسي الدالعة /  وفاق عين ماضي)  مقابلة 431القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   حمري محمد            -  وفاق عٌن ماضً 21R30J0256        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

بومعزة جمال             -  إتحاد حاسً الدالعة 21R30J0674        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
 

  :05/02/2022 فئة األكابر ليوم (شباب بلدية عين صالح /  شباب جامعة)  مقابلة 432 القضية رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
سعٌد فرقان               -  شباب جامعة 21R30J1128       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب    

بن الزاوي هٌثم           -  شباب جامعة 21R30J1116       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب   

  بوحملة المسعود         -  شباب بلدٌة عٌن صالح 21R30J1419       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  بن عطاء هللا ٌونس      -  شباب بلدٌة عٌن صالح 21R30J0188       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

  :05/02/2022 فئة األكابر ليوم (شباب تبسبست /  نجوم إليزي)  مقابلة 433 القضية رقم

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

. بعد اإلطالع على تقرٌر حكم اللقاء-  

.(شباب تبسبست  ) بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -  

.(شباب تبسبست  )بعد اإلستماع لممثل عن نادي -   
 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
شمٌم عبد القادر          -  نجوم إلٌزي 21R30J1291       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب    

حاوة إبراهٌم              -  نجوم إلٌزي 21R30J4413       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب   
  دومان تٌجانً           -  شباب تبسبست 21R30J1569       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

:أحداث أشير عليها  

حٌث أن المقابلة حسب  صرح به الحكم الرئٌسً قد شهدت أحداثا جد مؤسفة تمثلت فً قٌام أحد مسٌري الفرٌق الزائر-   

  بالتلفظ بعبارات ماسة بشرف الحكم  المساعد األول و بالرابطة الجهوٌة لكرة القدم ورقلة كهٌئة مسٌرة(شباب تبسبست  )  

   كل ذلك بعد تسجٌل الهدف األول ضد فرٌقه إبان الشوط األول .  

 

 



 

(نجوم إليزي  )حٌث أن األمور قد إزدادت توثرا خالل الشوط الثانً بنشوب شجار جماعً بٌن مسٌري الفرٌقٌن المحلً -   

نادي من  21R30J1550 بسبب اإلستفزازات التً قام بها الالعب سود هانً رخصة رقم (شباب تبسبست  )و ظٌفه  

 تجاه مسٌري الفرٌق المحلً من خالل قٌامه بجمع الكرات من جهة دكة اإلحتٌاط الخاصة بهم األمر ( شباب تبسبست )   

 . دقائق لٌستمر بعدها08 توقف اللقاء لمدة    الذي أدى إلى

.(شباب تبسبست  )حٌث أن حكم الساحة صرح بأن المتسبب الرئٌسً فً هذا الشجار الجماعً هم مسٌري الفرٌق الزائر -   

 (نجوم إليزي  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأن المقابلة توقفت موقتا للمرة الثانٌة بعد إقتحام مسٌري و العبً الفرٌق المحلً - 

. لٌستأنف اللقاء بعدها (شباب تبسبست  )ساحة الملعب محاولٌن الضغط علٌه كل ذلك نتٌجة تسجٌل هدف التعادل من قبل نادي   

باإلضافة إلى إجراء  (شباب تبسبست  )حٌث أن الحكم الرئٌس صرح بأنه كانت هنالك عملٌة لنقل العب مصاب من فرٌق - 

  و قد كان من وراء كل ذلك نٌة(نجوم إليزي  )تغٌٌرٌن أٌضاء و بالمقابل كان هناك تغٌٌر واحد من جهة الفرٌق المحلً 

. التحاٌل لتضٌٌع الوقت من كال الفرٌقٌن  

 

:لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة مايلي  
 

 (01)لمدة سنة   النافذ باإلقصاء21R30D0028 بوحفص عبد الصمد رخصة رقم (نجوم إليزي  )معاقبة كاتب عام نادي  -

  قدرهانافذة  غرامة  + بمنعه من ممارسة جمٌع الوظائف و األنشطة المرتبطة بكرة القدم 17/02/2022إبتداء من تارٌخ   

  بسبب المشاجرة الجماعٌة على دكة اإلحتٌاط و التً لم  17/02/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000  

 (. القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  من04 الفقرة 119 ) طبقا لنص المادة  ٌتم تحدٌد هوٌة فاعلٌها 

 

شهر إبتداء من تارٌخ  فً أجل (نجوم إليزي  )نافذة  ٌدفعها نادي غرامة   دج25.000خمسة وعشرون ألف - 

 بسبب إجتٌاح الملعب من طرف مسٌري و العبً اإلحتٌاط التابعٌن للنادي خالل الشوط الثانً األمر 17/02/2022  

 (. القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة من 1/3 الفقرة 47  )طبقا لنص المادة  الذي أدى إلى التوقف المؤقت للمقابلة 

  
سوء  بسبب17/02/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (نجوم إليزي) غرامة ٌدفعها نادي دج  5.000 أالف خمسة -  

.   ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة131)  و هذا تطبٌقا لنص المادة  للفرٌقتنظٌم ال 

 

  من القانون118 ) طبقا لنص المادة( شباب تبسبست ) نادي من  21R30J1550 رخصة رقم معاقبة الالعب سود هانً- 

 تدفع فً أجل دج 10.000غرامة مالٌة نافذة بقٌمة +  مبارٌات (04)باإلقصاء النافذ لـ  (  المنظم لبطولة كرة القدم هواة 

 . إستفزاز الفرٌق المنافس من خالل جمعه للكرات بسبب17/02/2022تارٌخ إبتداء من   شهر 
 

 

 

إبتداء   (02)لمدة سنتٌن   النافذباإلقصاء عرعار محمد (شباب تبسبست  )معاقبة النائب األول لرئٌس فرع تسٌٌر نادي -  

  قدرها نافذة غرامة+ بمنعه من ممارسة جمٌع الوظائف و األنشطة المرتبطة بكرة القدم  17/02/2022 من تارٌخ   

 بسبب اإلساءة لشرف الطاقم التحكٌمً من جهة و أٌضا  17/02/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 20.000   

كرة القدم   القانون المنظم لبطولة من 126 ) لمادة   الرابطة الجهوٌة لكرة القدم و ورقة الفعل المعاقب علٌه بموجب نص ا

 . (هواة   

 



 

 (01)لمدة سنة  باإلقصاء 010821R30D بن زٌنة محمد إلٌاس رخصة رقم (شباب تبسبست  )معاقبة كاتب عام نادي -   

 بمنعه من ممارسة جمٌع الوظائف و األنشطة المرتبطة بكرة  17/02/2022إبتداء من تارٌخ  أشهر غٌر نافذة (06) منها  

  بسبب المشاجرة الجماعٌة 17/02/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000 قدرهانافذة  غرامة  +   القدم

القانون المنظم لبطولة كرة    من04 الفقرة 119 ) طبقا لنص المادة  على دكة اإلحتٌاط و التً لم ٌتم تحدٌد هوٌة فاعلٌها 

 (. القدم هواة  
 

سوء  بسبب17/02/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شباب تبسبست) غرامة ٌدفعها نادي دج  5.000 أالف خمسة -  

.  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة131)  و هذا تطبٌقا لنص المادة  للفرٌقتنظٌمال     

 

( أ ) فئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  
 

  (:04/02/2022 فئة األكابر ليوم (شباب الحدب /  شباب حاسي مسعود)  مقابلة 434القضية رقم 

. بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر الحكم الرئٌسً-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   نصٌري العربً        -  شباب حاسً مسعود 21R30J2192       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  

    ثلٌب صهٌب           -  شباب حاسً مسعود 21R30J2169       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  
    عٌاض معاد           -  شباب حاسً مسعود 21R30J2170        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  بن حود هود             -  شباب حاسً مسعود 21R30J2194        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

   بن الزائر عارف       -  شباب الحدب 21R30J2656       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 
    دقٌش إبراهٌم          -  شباب الحدب 21R30J2364       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  

   بقً بوبكر              -  شباب الحدب 21R30J2407       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 
    الهلة عبد الرحٌم      -  شباب الحدب 21R30J4126       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  

:      العب تمت اإلشارة عليه

 إهانة الحكم الرئٌسً بعد نهاٌة  ب (شباب حاسي مسعود)  من فرٌق 217021R30Jالالعب عٌاض معاد رخصة رقم قٌام - 

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

 . (القدم هواة القانون المنظم لبطولة كرة  من112 ) طبقا لنص المادة 17/02/2022ٌخ من تار  

:غرامات  
 

  بسبب17/02/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شباب حاسي مسعود) غرامة ٌدفعها نادي دج  5.000 أالف خمسة -

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

  (:04/02/2022 فئة األكابر ليوم (أهلي القرارة /  إتحاد قمار)  مقابلة 435القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  شرٌط مهدي             -  إتحاد قمار 21R30J1739        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

   كشٌدة سفٌان            -  إتحاد قمار 21R30J1746       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  أوالد مبارك ٌعقوب     -  أهلً القرارة 21R30J0537        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  بحطٌطة سفٌان          -  أهلً القرارة 21R30J0484        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

 

 

 

 



  :04/02/2022 فئة األكابر ليوم (نادي المقارين /  شباب سيدي عمران)  مقابلة 436القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن دروٌش سٌف اإلسالم  -  شباب سٌدي عمران 21R30J0123        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب    

   مزدور أٌوب             -  شباب سٌدي عمران 21R30J2362        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
    حالسة وهٌب           -  نادي المقارٌن 21R30J1876        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

    زوزو نضال            -  نادي المقارٌن 21R30J2375        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
    عٌشاوي نصر الدٌن    -  نادي المقارٌن 21R30J1877        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    عٌشاوي المعتصم باهلل-  نادي المقارٌن 21R30J2105  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

 

 

  :04/02/2022 فئة األكابر ليوم (أمل العقلة /  مولودية سيدي سليمان)  مقابلة 437 القضية رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
باسو محمد أٌمن          -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 21R30J1925       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب    

    العماري عبد الرزاق  -  أمل العقلة 21R30J1131        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

  (:05/02/2022 فئة األكابر ليوم (إتحاد الهمايسة /  بترول حاسي مسعود)  مقابلة 438القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   زهوانً حمزة          -  بترول حاسً مسعود 21R30J5142       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  سلٌمانً تقً الدٌن       -  إتحاد الهماٌسة 21R30J1091        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 
 

( ب ) فئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  
 

  (:04/02/2022فئة األكابر ليوم  (شباب القواطين / مولودية بامنديل )  مقابلة 439القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب    21R30J2658 نقاٌس عبد العزٌز     -  مولودٌة بامندٌل    
الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب    21R30J2350 بروبة محمد             -   مولودٌة بامندٌل  

    هقً شعٌب            -  شباب القواطٌن 21R30J1792        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  تً ٌاسٌن                -   شباب القواطٌن 21R30J3768        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
:       أشير عليهمسير

باإلحتجاج على   ( مولودية بامنديل )نادي من  008121R30E الفئات الكبرى صٌاد مبارك رخصة رقم قٌام مدرب- 

 قدرهانافذة  غرامة   + 17/02/2022إبتداء من تارٌخ   لمقابلة واحدة النافذٌعاقب باإلقصاء  الحكم الرئٌسً و علٌه 

القانون المنظم لبطولة كرة    من101 ) طبقا لنص المادة 17/02/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000 

  (.القدم هواة 
 

 

 

 

 

 

 

 



  (:04/02/2022فئة األكابر ليوم  (أمل سوف / مولودية حاسي مسعود )  مقابلة 440القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    بركة مراد             -  أمل سوف 21R30J0163        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  سوٌد خلٌفة              -   أمل سوف 21R30J4888        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

  (:04/02/2022فئة األكابر ليوم  (شهداء قمار / شباب عين قديمة )  مقابلة 441القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    رواي عبد العزٌز     -  شباب عٌن قدٌمة 21R30J2541        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  خازن محمد عبد الباسط-   شباب عٌن قدٌمة 21R30J2548        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

  (:04/02/2022فئة األكابر ليوم  (شباب قصر ورقلة / إتحاد الزقم )  مقابلة 442القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    لعوٌنً مهدي          -  إتحاد الزقم 21R30J2065        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  عمان رشٌد              -   إتحاد الزقم 21R30J2195        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

 

  (:04/02/2022فئة األكابر ليوم  (مدرسة أمل النزلة / شباب لقراف )  مقابلة 443القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
لحسٌنً عبد الجلٌل       -  شباب لقراف 21R30J0514        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

             جواحً ٌاسٌن - شباب لقراف 21R30J0907  بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار 

17/02/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

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

  شٌن إبراهٌم             -  مدرسة أمل النزلة 21R30J0137        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  لحرش عامر            -  مدرسة أمل النزلة 21R30J0178        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 
 

  (:05/02/2022فئة األكابر ليوم  (أتليتيك حاسي مسعود / مولودية سعيد عتبة )  مقابلة 444القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بدادي عبد الرحمان     -  مولودٌة سعٌد عتبة 21R30J2492  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

            عدة ولٌد       -  أتلٌتٌك حاسً مسعود 21R30J0579  بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار 

17/02/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

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

( ج ) فئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  
 

  (:04/02/2022فئة األكابر ليوم  (وداد مدينة زلفانة / نصر حاسي الدالعة )  مقابلة 445القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    حننً محمد توفٌق    -  نصر حاسً الدالعة 21R30J0504        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

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

 

 



 

  (:05/02/2022فئة األكابر ليوم  (أمل سيدي بوزيد / جيل بن نانة )  مقابلة 446القضية رقم 

. بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر محافظ اللقاء-   

:غرامات  

ذلك  و17/02/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( أمل سيدي بوزيد )غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالف خمسة-   

  من القانون المنظم لبطولة 131)  و هذا تطبٌقا لنص المادة  بسبب سوء التنظٌم المؤدي إلى التأخٌر فً إنطالق المباراة

. (القدم هواة كرة   

 

  (:04/02/2022فئة األكابر ليوم  (مستقبل لماضي / رائد المنيعة )  مقابلة 447القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بلحٌران إٌهاب           -  رائد المنٌعة 21R30J0325        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
   بن خدة فٌصل          -   مستقبل لماضً 21R30J1126        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

  (:04/02/2022فئة األكابر ليوم  (نادي الضاية بن ضحوة / شبيبة زلفانة )  مقابلة 448القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب    21R30J0026 عبد العالً بشٌر        -  شبٌبة زلفانة   
الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب    21R30J0023 إٌجا إلٌاس               -   شبٌبة زلفانة  

  شطٌبة رضوان          -   نادي الضاٌة بن ضحوة 21R30J1062        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب    21R30J1060 أوالد عبد هللا سعٌد      -   نادي الضاٌة بن ضحوة  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   بلحرش مسعود         -  نادي الضاٌة بن ضحوة 21R30J1759  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

  (:04/02/2022فئة األكابر ليوم  (جوهرة قصر الحيران / إتحاد العسافية )  مقابلة 449القضية رقم 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   طٌفوري عمر          -  نادي الضاٌة بن ضحوة 21R30J2017  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

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

(و  )الفورج   
 

  :22/12/2021 فئة األواسط ليوم (إتحاد العسافية / مولودية البيضاء )  مقابلة 450القضية رقم 
 

لمحلً الفرٌق اإتضح بأن اللقاء لم ٌجرى حسب تصرٌح الحكم الرئٌسً و ذلك بسبب تغٌببعد اإلطالع على ورقة المقابلة -   

و علٌهعن الحضور و لم ٌقدم هذا الفرٌق ما ٌبرر به عن سبب غٌابه خالل األجال الممنوحة قانونا   ( مولودية البيضاء)    

  :  ماٌلًاللجنة  قررت 

. (إتحاد العسافية)  لصالح نادي 03/00 بنتٌجة  ( مولودية البيضاء)خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( مولودية البيضاء) ٌدفعها نادي نافذة دج غرامة مالٌة 30.000ثالثون ألف - 

  30/12/2021.  

 



 

 إستئناف
( ج ) فئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  

 

  (:03/12/2021فئة األكابر ليوم  (شبيبة زلفانة / شباب السالم قصر الحيران  ) مقابلة 054القضية رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

. (شباب السالم قصر الحيران  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً عن عدم حضور الفرٌق المحلً نادي -   
 

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

.(شبيبة زلفانة  ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  (شباب السالم قصر الحيران  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.(شباب السالم قصر الحيران  ) نقاط من رصٌد نادي 03خصم  -  

 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شباب السالم قصر الحيران  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج10.000عشرة أالف - 

09/12/2021.  
 

.الباقي دون تغيير  
 

 

  (:07/01/2022فئة األكابر ليوم  (ترجي تقديدين / الطاسيلي إليزي )  مقابلة 251القضية رقم 
 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

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

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

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

.(ترجي تقديدين  ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  (الطاسيلي إليزي  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.(الطاسيلي إليزي  ) نقاط من رصٌد نادي 03خصم  -  

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

 

:(03)قد تغٌب عن المشاركة لثالثة مقابالت  (الطاسيلي إليزي  )حٌث أن نادي -   
 

.03 المحضر رقم 15 القضٌة رقم 20/11/2021بتارٌخ  (الطاسيلي إليزي / أولمبي بوعامر ) مقابلة - 1  

.04 المحضر رقم 33 القضٌة رقم 03/12/2021بتارٌخ  (شباب قصر الحيران / الطاسيلي إليزي ) مقابلة - 2  

.11 المحضر رقم 251 القضٌة رقم 07/01/2022بتارٌخ  (ترجي تقديدين /  الطاسيلي إليزي )مقابلة - 3  

. مباراٌات ٌعد أمرا مخالفا لقانون اللعبة03 حٌث أن تغٌب الفرق عن المشاركة خالل ثالثة -  

( مرحلة الذهاب ) القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  من63لهذه األسباب و ألجلها نطبق نص المادة    

مع 2021/2022 من مواصلة المنافسات المتبقٌة خالل الموسم الرٌاضً الحالً (الطاسيلي إليزي ) إقصاء نادي -   

.2022/2023  إنزاله إلى قسم ما قبل الشرفً للموسم الالحق   

. بما أن المخالفات مرتكبة خالل مرحلة الذهاب(الطاسيلي إليزي ) إلغاء جمٌع النتائج المتحصل علٌها بالنسبة لنادي -   



.الباقي دون تغيير  

 
 

 

                             المسير اإلداري لقسم اإلنضباط
                           دريس الهواري               

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 


