
 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم

 الرابطة الجهوية لكرة القدم ورقلة
 

 

 

 الموسم الرياضي 2022/2021 

 المحضر رقم:15

  الجلسة المنعقدة بتاريخ:2022/02/24    
 
   
 

         دراسة القضايا      

 مقابالت القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج ) أ (
 

 القضية رقم 451 مقابلة ) مستقبل بلدة عمر / مولودية شباب مخادمة ( فئة األكابر ليوم 2022/02/18 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
    محبوب فاروق         - مستقبل بلدة عمر 21R30J3948        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  
زيتوني محمد نجيب      - مولودية شباب مخادمة 21R30J1486        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب    

 

 القضية رقم 452 مقابلة ) أولمبي الوادي / شباب سيدي بوعزيز ( فئة األكابر ليوم 2022/02/18 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J0460 طليبة خالد              - أولمبي الوادي    

24/02/2220تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  2.000الحكم يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة + غرامة قدرها   

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 101) طبقا لنص المادة   

   تلي محمد سفيان         - شباب سيدي بوعزيز 21R30J1604       طير الخبطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

 القضية رقم 453 مقابلة ) أمل ورقلة / مستقبل موفلون ( فئة األكابر ليوم 2022/02/19 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
   ر رابح          ابن عم - أمل ورقلة 21R30J1382        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

 القضية رقم 454 مقابلة ) إتحاد الخنق / شباب بلدية إليزي ( فئة األكابر ليوم 2022/02/19 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
    نية عبد الرحمان       - إتحاد الخنق 21R30J1240        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  

زياط عبد الحكيم          - إتحاد الخنق 21R30J1237        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب    
الخنقإتحاد  21R30J1265        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  قمري عبد الكريم         -   

 

 

 

 

 

 

 

 



 القضية رقم 455 مقابلة ) وفاق المغير / هالل بلدية غرداية ( فئة األكابر ليوم 2022/02/19 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
21R30J        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب   9150         بوخميس بالل      - وفاق المغير 

       مقاني عبد الرؤوف - وفاق المغير 21R30J5348        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  
طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J1338 خ             كتيلة الشي - هالل بلدية غرداية   

24/02/2220تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  2.000الحكم يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة + غرامة قدرها   

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 101) طبقا لنص المادة   

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J1336 هاشمي        البوزيد  - هالل بلدية غرداية    

24/02/2220تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  2.000الحكم يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة + غرامة قدرها   

(.                                                         هواةمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم  101) طبقا لنص المادة   

مختاري حسام الدين      - هالل بلدية غرداية 21R30J1371        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب   

   عجرود إلياس           - هالل بلدية غرداية 21R30J1345       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

 القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج ) ب (
 

 القضية رقم 456 مقابلة ) ترجي تقديدين / رائد حاسي القارة ( فئة األكابر ليوم 2022/02/18 :

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة -  

.محافظ اللقاءبعد اإلطالع على تقرير  -  

.) رائد حاسي القارة (بعد اإلطالع على تقرير نادي  -  

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  مداني عالء              - ترجي تقديدين 21R30J0263       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  بن عمر عبد هللا          - ترجي تقديدين 21R30J4136       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J0105 بن عروبة أحمد          - رائد حاسي القارة  

24/02/2220تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  2.000الحكم يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة + غرامة قدرها   

(.                                                         القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواةمن  101) طبقا لنص المادة   

  سعيدات نذير             - رائد حاسي القارة 21R30J0097       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  سعيدات سفيان           - رائد حاسي القارة 21R30J0093       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

اإلعتداء الجسدي الذي تعرض له الحكم المساعد الثاني من طرف العبين نتيجة  2 + 90حيث أن المقابلة توقفت في الدقيقة  -  

قواسم عبد الغاني  و  30R30J0105  هما الالعب بن عروبة أحمد رخصة رقم ) رائد حاسي القارة (إثنين من فريق  

. 30R30J0090 رخصة رقم     
  

 نطبق نص المادة 114 فقرة ) أ (  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة القسم الجهوي األول و الثاني

 قررت اللجنة 
 

.( ترجي تقديدين) لصالح نادي  (03/00)بنتيجة  ( رائد حاسي القارة )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي  -  

 (01) باإلقصاء النافذ لمدة سنة ( رائد حاسي القارة) من فريق  0105R30J21رخصة رقم عب بن عروبة أحمد معاقبة الال -

 بسبب 24/02/2022تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ غرامة نافذة دج  10.000 + 24/02/2022إبتداء من تاريخ   

  دون إحداث ضرر. لمساعد الثانياإلعتداء الجسدي على الحكم ا  

 باإلقصاء النافذ لمدة سنة ( رائد حاسي القارة) من فريق  0090R30J21رخصة رقم  قواسم عبد الغانيمعاقبة الالعب  -

  24/02/2022تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ غرامة نافذة دج  10.000 + 24/02/2022إبتداء من تاريخ  (01)  

  ضرر. الحكم المساعد الثاني دون إحداثاإلعتداء الجسدي على  بسبب  
 



 

 القضية رقم 457 مقابلة ) شمس األصيل تمنراست / إتحاد عين البيضاء ( فئة األكابر ليوم 2022/02/18 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
تمنراستشمس األصيل  21R30J1087        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب               عليلي توهامي  - 

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J1425 بن منصور عبد الباسط  - إتحاد عين البيضاء  

24/02/2220تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  2.000الحكم يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة + غرامة قدرها   
 

 القضية رقم 458 مقابلة ) نادي المنظر الجميل / مولودية البيضاء ( فئة األكابر ليوم 2022/02/18 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
     ضمائدة وائل          - نادي المنظر الجميل 21R30J0081       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 

       جليطي توفيق       - مولودية البيضاء 21R30J0417        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  
               همكة معمر - مولودية البيضاء 21R30J0408        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 

            لعقوني إبراهيم - مولودية البيضاء 21R30J0410       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 

     بن المواز محمد نذير - مولودية البيضاء 21R30J0603       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 أشير عليه:      مسير

 الحكم الرئيسيباإلحتجاج على  002521R30Dرخصة رقم  بن عدة بن عبد هللا ) مولودية البيضاء (رئيس نادي قيام  -

 دج  2.000 قدرهانافذة  + غرامة   24/02/2022إبتداء من تاريخ  (01) لمقابلة واحدة النافذ يعاقب باإلقصاء و بالتالي  

 (. القدم هواة القانون المنظم لبطولة كرة من 101)  طبقا لنص المادة 24/02/2022أجل شهر إبتداء من تاريخ  تدفع في 
 

 القضية رقم 459 مقابلة ) إتحاد النخلة / وفاق مقر ( فئة األكابر ليوم 2022/02/18 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  زواري فرحات الهادي  - إتحاد النخلة 21R30J1473        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  بن قلية أيمن              - وفاق مقر 21R30J3770        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

 القضية رقم 460 مقابلة ) رائد سيدي ساعد / شباب قصر الحيران ( فئة األكابر ليوم 2022/02/19 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  بوقر ناصر               - رائد سيدي ساعد 21R30J1208        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  

      ياسين  سلطاني أكرم - رائد سيدي ساعد 21R30J1205        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J2800 لحرش أسامة             - شباب قصر الحيران  

24/02/2220تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  2.000الحكم يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة + غرامة قدرها   

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 101) طبقا لنص المادة   

  بن شاعة عمار           - شباب قصر الحيران 21R30J2772        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج ) ج (
 

 القضية رقم 461 مقابلة ) إتحاد بريان / نجم باب الوادي ( فئة األكابر ليوم 2022/02/18 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  حاج علي محمد الأوالد  - إتحاد بريان 21R30J1409       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  يونسي أيمن              - نجم باب الوادي 21R30J1649       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 عقوبات بالطرود:

  إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  نوري محمد أمين        - إتحاد بريان 21R30J1413  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسيم

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة (. 101)  ( نافدة طبقا لنص المادة02يعاقب باإلقصاء لمقابلتين )                  

      بليلة إبراهيم          - نجم باب الوادي 21R30J4926  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين

  كرة القدم هواة (.          من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  نافدة (01) يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة
 

 القضية رقم 462 مقابلة ) نجم بوغفالة / إتحاد حاسي الدالعة ( فئة األكابر ليوم 2022/02/18 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  بن جبار سيف اإلسالم   - نجم بوغفالة 21R30J2108        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  صالح بدر الدين          - نجم بوغفالة 21R30J0037        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  

     ياسين عبيد - إتحاد حاسي الدالعة 21R30J5318        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  بن خليفة محمد           - إتحاد حاسي الدالعة 21R30J0232        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  

       الدينبومعزة جمال  - إتحاد حاسي الدالعة 21R30J0674        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  لوعيل حسين             - إتحاد حاسي الدالعة 21R30J0234        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

 القضية رقم 463 مقابلة ) وفاق هقار تمنراست / شباب تبسبست ( فئة األكابر ليوم 2022/02/19 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  قيسمون شرف الدين     - وفاق هقار تمنراست 21R30J5250        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  عرعار والء الدين       - شباب تبسبست 21R30J1565        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

 القضية رقم 464 مقابلة ) وفاق عين ماضي / شباب بلدية عين صالح ( فئة األكابر ليوم 2022/02/19 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  حمري محمد             - وفاق عين ماضي 21R30J0256        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  زواري أحمد عمار      - وفاق عين ماضي 21R30J0257        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر الفوج ) أ (
 

 القضية رقم 465 مقابلة ) شباب حاسي مسعود / نادي المقارين ( فئة األكابر ليوم 2022/02/17 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  هبال إسماعيل            - شباب حاسي مسعود 21R30J2197        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  ميهوبي عبد الرزاق      - شباب حاسي مسعود 21R30J2443        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  عباس أيمن               - شباب حاسي مسعود 21R30J2190        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  بوخلوة زكرياء           - نادي المقارين 21R30J2262        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  
كربوسة وليد               - نادي المقارين 21R30J2259        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب   

 

 القضية رقم 466 مقابلة ) إتحاد الهمايسة / أهلي القرارة ( فئة األكابر ليوم 2022/02/18 :

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة -  

اللقاء. حكمبعد اإلطالع على تقرير  -  

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  أحمودة ياسر             - إتحاد الهمايسة 21R30J1077        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  زكي علي                - إتحاد الهمايسة 21R30J0920       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 
طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J1847 مرخي توفيق             - إتحاد الهمايسة  

24/02/2220تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  2.000الحكم يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة + غرامة قدرها   

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 101) طبقا لنص المادة   

  كريبع أحمد               - أهلي القرارة 21R30J0536        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  قويدري ياسر             - أهلي القرارة 21R30J2365       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  ذيب خينش               - أهلي القرارة 21R30J2095       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J1859 أوالد علي معمر          - أهلي القرارة  

24/02/2220تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  2.000الحكم يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة + غرامة قدرها   

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 101) طبقا لنص المادة   

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
      دردوري نجيب      - إتحاد الهمايسة 21R30J1934  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين

  كرة القدم هواة (.          من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  نافدة (01) باإلقصاء لمقابلة واحدةيعاقب 

 غرامات:

بسبب سوء 24/02/2220في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ( إتحاد الهمايسة )غرامة يدفعها نادي دج  000.5 أالف خمسة -  

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 130) و هذا تطبيقا لنص المادة  المتأخرالمتمثل في الوصول  نظيمالت   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إحتراز
 

العبين إثنين من نادي ) إتحاد الهمايسة ( همامشاركة  بخصوص(  أهلي القرارةنادي ) قبل من  هنيدوتم تإحتراز  -  

 .069821R30Jرخصة رقم باديس  يو العبيد 092021R30Jرخصة رقم  زكي عليلالعب ا  

.قبولماإلحتراز  من حيث الشكل:    

من حيث الموضوع:     

 ينذاه كونالذكر معلال ذلك  اسالف ينمشاركة الالعب لىقد إعتراض ع(  أهلي القرارةحيث أن النادي الرياضي )  -       

 المقابلة التي جمعت و ذلك بسبب 20/01/2021بتاريخ  إبتداء من ماالعقوبة المسلطة عليه اتنفذيسلم  ينالالعب         

 .15/01/2021بتاريخ (  إتحاد الهمايسة /) شباب سيدي عمران  نادي         

 دج بسبب إحتجاجه على قرار  2.000تمت معاقبة الالعب زكي علي باإلقصاء النافذ لمقابلة واحدة + غرامة قدرها  حيث -       

 دج 10.000( مقابالت نافذة + غرامة نافذة قدرها 04الحكم الرئيسي أما الالعب العبيدي باديس فقد فقد عوقب بـ )        

 بسبب إهانته حكم الساحة.          

 اريخمن أوراق المقابالت الالحقة للقاء الذي جمع نادي ) شباب سيدي عمران / إتحاد الهمايسة ( بت بعد التحققحيث  -       

 تبين مايلي: 15/01/2021          

 :من فريق ) إتحاد الهمايسة ( 092021R30Jرخصة رقم زكي علي بالنسبة لالعب  -1

 على ورقة زكي علي لم يدون إسم الالعب 21/01/2021مقابلة ) إتحاد الهمايسة / شباب حاسي مسعود ( بتاريخ  -  

 وقتها القانوني و بالتالي يضل الالعب تحت طائلة العقوبة.توقفت قبل إكتمال  إال أن المقابلة المقابلة    

 على ورقة ن إسم الالعب زكي عليويتم تد  25/01/2021مقابلة ) مولودية سيدي سليمان / إتحاد الهمايسة ( بتاريخ  -  

 . و عليه يبقى الالعب تحت طائلة العقوبة إال أن المقابلة لم تلعب المقابلة    

 على ورقة المقابلة لم  يتم تدوين إسم الالعب زكي علي 29/01/2021د الهمايسة / إتحاد قمار ( بتاريخ مقابلة ) إتحا -  

 يعتبر قد إستنفذ عقوبة قتها القانوني فإن الالعب زكي عليما يثبت عدم مشاركته و بما أن المقابلة أخذت كامل و   

 .في هذا اللقاء عليه المسلطة الواحدة المقابلة     

 من فريق ) إتحاد الهمايسة (: 069821R30Jرخصة رقم  العبيدي باديسبالنسبة لالعب  -2

 على ورقة لم يدون إسم الالعب العبيدي باديس 21/01/2021مقابلة ) إتحاد الهمايسة / شباب حاسي مسعود ( بتاريخ  -

 .األصلية كاملة الالعب تحت طائلة العقوبة كاملةالمقابلة توقفت قبل إكتمال وقتها القانوني و بالتالي يضل  إال أن المقابلة  

 علىلم يدون إسم الالعب العبيدي باديس   25/01/2021مقابلة ) مولودية سيدي سليمان / إتحاد الهمايسة ( بتاريخ  -

 كاملة أيضا. األصلية أن المقابلة لم تلعب و عليه يبقى الالعب تحت طائلة العقوبة إالورقة المقابلة   

 على ورقة دي باديسيلم  يتم تدوين إسم الالعب العب 29/01/2021ة ) إتحاد الهمايسة / إتحاد قمار ( بتاريخ مقابل -

 أخذت كامل وقتها القانوني فإن الالعب يعتبر قد إستنفذقد لعبت و ما يثبت عدم مشاركته و بما أن المقابلة  المقابلة  

 بالت.مقا (04) عقوبته اإلصلية واحدة من أصلمقابلة   

 

 

 



 

 على ورقة لم يتم تدوين الالعب العبيدي باديس 05/02/2022مقابلة ) بترول حاسي مسعود / إتحاد الهمايسة ( بتاريخ  - 

 أخذت كامل وقتها القانوني فإن الالعب يعتبر قد إستنفذ لعبت و أيضا عدم مشاركته و بما أن المقابلة ما يثبت المقابلة   

 (.02لتبقى بذلك في ذمته عقوبة مقابلتين ) عليه مقابالت المسلطة (04عقوبة ) أصل منة ثانية مقابل عقوبة  
 

 لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة 
 
 

.قبولاإلحتراز م من حيث الشكل: -  

من حيث الموضوع: -  

21R30J0920 من فريق ) إتحاد الهمايسة ( فإن مشاركته في مقابلة رقم فالبنسبة لالعب زكي علي رخصة  -  

( المسلطة01تعد قانونية طالما قد إستنفذ عقوبة المقابلة ) 18/02/2022) إتحاد الهمايسة / أهلي القرارة ( بتاريخ    

.29/01/2021عليه أثناء لقاء ) إتحاد الهمايسة / إتحاد قمار ( بتاريخ     

تفقدعر 72 المادةيعتد به من الناحية القانونية ألن على ورقة مقابلة لم تلعب ال  معاقب حيث أن إدراج إسم أي العب -  

تكتسي المقابلة الصفة الرسمية حتى على جميع الشروط التي يجب توافرهاقد نصت صراحة  54المقابلة و أيضا المادة   

  .و بالتالي النظر فيما هو مدون على ورقة المقابلة و منه يمكن ترسيم نتائجها 

تعد 18/02/2022ي باديس فإن مشاركته في مقابلة ) إتحاد الهمايسة / أهلي القرارة ( بتاريخ أما بالنسبة لالعب العبيد -  

( نافذتين.02ى له منها مقابلتين )غير قانونية مدام لم يستنفذ كامل عقوبته و التي تبق   

من قانون اإلتحاد الجزائري المنظم لبطولة كرة القدم قسم هواة قد نصت صراحة في البند الثاني  139حيث أن المادة  -  

منها )) كل صاحب رخصة معاقب ال يمكنه المشاركة في أي مقابلة رسمية ((.    

ن عند تاريخ المقابلة و غير المعاقبينمن القانون المنظم للمنافسات قد نصت )) إال الالعبين المؤهلي 74حيث أن المادة  -  

هم فقط مرخص بتدوينهم على ورقة المقابلة (( ما يعني أن تدوين الالعب المعاقب على ورقة المقابلة يعد أمرا مخالفا     

للنصوص المعمول بها.    

اإلعتراض على مشاركته حيث أن نادي ) إتحاد الهمايسة ( قد قام بسحب الالعب العبيدي باديس من المشاركة بعدما تم -  

األمر الثابت من خالل ورقة المقابلة و تقرير حكم المباراة.من قبل نادي ) أهلي القرارة (     

18/02/2022في مقابلة ) إتحاد الهمايسة / أهلي القرارة ( بتاريخ  حيث مدام لم تثبت مشاركة الالعب العبيدي باديس -  

التي تعاقب األندية على  01الفقرة  بالمخالفات المكتشفة بعد رفع اإلحترازاتة المتعلق 49نطبق أحكام المادة فإننا      

على النحو التالي: ( إتحاد الهمايسة)  و بالتالي يعاقب ناديعلى ورقة المقابلة  المعاقبينتسجيل الالعبين      

( 02باإلقصاء النافذ لمقابلتين )   21R30J 0698رخصة رقم  العبيدي باديسمعاقبة العب نادي ) إتحاد الهمايسة (  -   

( مقابالت نافذ إبتداء من تاريخ06ستة ) ما يساوي 04+02( مقابالت أي 04+ العقوبة األصلية المقدرة بـ )   

24/02/2022.  

 بمنعه من مزاولة 24/02/2022إبتداء من تاريخ  باإلقصاء النافذ لمدة شهر ( إتحاد الهمايسة) نادي  عام كاتبمعاقبة  -       

 .24/02/2022صلة بكرة القدم إبتداء من تاريخ  امي نشاط أو وظيفة لهأ        

 

 



 

.24/02/2022ل شهر إبتداء من تاريخ في أج ( إتحاد الهمايسة) يدفعها نادي  ذدج غرامة ناف 0.0002ألف  عشرون -  

تعتبر نهائية و يمكن الطعن فيها أمام لجنة ول درجة ال أل الصادرة عن لجنة اإلنضباط قراراتالفإن  89طبقا لنص المادة  -

 الطعن التابعة لإلتحاد الجزائري لكرة القدم.

 القضية رقم 467 مقابلة ) شباب سيدي عمران / نادي بوغفالة ( فئة األكابر ليوم 2022/02/18 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  بن عاشور عادل         - شباب سيدي عمران 21R30J0167        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  عباضلي علي            - شباب سيدي عمران 21R30J0158        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  إسماعيلية أمير           - شباب سيدي عمران 21R30J5258        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  لوزي عبد الكريم        - نادي بوغفالة 21R30J2321        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  صخر وليد               - نادي بوغفالة 21R30J2330        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  
 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بن مزوزية عثمان       - نادي بوغفالة 21R30J2317 بطاقة حمراء بسبب إهانة مساعد الحكم    

تدفع في أجل شهر دج  10.000+ غرامة نافدة قدرها  24/02/2022مقابالت إقصاء نافذ إبتداء من تاريخ  04يعاقب بـ                  

.(القدم هواة قانون المنظم لبطولة كرة القدم المن  112) لنص المادة  طبقا 24/02/2202 إبتداء من تاريخ                 
 

 القضية رقم 468 مقابلة ) بترول حاسي مسعود / إتحاد أنقوسة ( فئة األكابر ليوم 2022/02/19 :

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
      رويغي شمس الدين  - بترول حاسي مسعود 21R30J4887  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين

  كرة القدم هواة (.          من القانون المنظم لبطولة 103) طبقا لنص المادة  نافدة (01) يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة
 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر الفوج ) ب (
 

 القضية رقم 469 مقابلة ) مولودية حاسي مسعود / شباب القواطين ( فئة األكابر ليوم 2022/02/18 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  تواتي بدر الدين          - مولودية حاسي سعود 21R30J3372        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  مصطفاوي الهادي       - شباب القواطين 21R30J5232        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

 القضية رقم 470 مقابلة ) شباب لقراف / شباب عين قديمة ( فئة األكابر ليوم 2022/02/18 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  شتيوي سليمان           - شباب لقراف 21R30J0510        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  حرصة عبد الباسط      - شباب لقراف 21R30J0512       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  عياد رضوان            - شباب عين قديمة 21R30J2545        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 

            معمري محمد  - شباب عين قديمة 21R30J2538       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب  
 

 

 

 

 



 القضية رقم 471 مقابلة ) مولودية بامنديل / شباب قصر ورقلة ( فئة األكابر ليوم 2022/02/18 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  شنين نبيل                - مولودية بامنديل 21R30J2344       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  بن جدية هشام           - مولودية بامنديل 21R30J2284       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  بوطبة بالل              - مولودية بامنديل 21R30J2652       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  بن دراجي نور الدين    - مولودية بامنديل 21R30J2590        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  الحمام مروان            - مولودية بامنديل 21R30J2347        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  بواب شرف الدين        - شباب قصر ورقلة 21R30J2852       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  صيد محمد فارس        - شباب قصر ورقلة 21R30J2206       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 غرامات:

بسبب سوء  24/02/2220في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ( مولودية بامنديل )غرامة يدفعها نادي دج  000.5 أالف خمسة -

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 130) ( و هذا تطبيقا لنص المادة  إنذارات 50التسيير للفريق )   
 

 القضية رقم 472 مقابلة ) مدرسة أمل النزلة / أمل سوف ( فئة األكابر ليوم 2022/02/18 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  عبية صالح الدين        - مدرسة أمل النزلة 21R30J0275        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  خلفاوي لخضر           - مدرسة أمل النزلة 21R30J0689        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  ر            املحرش ع - مدرسة أمل النزلة 21R30J0178        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  بن موسى عبد القادر    - أمل سوف 21R30J0143        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  

زواري فرحات فرحات  - أمل سوف 21R30J0146        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب   
 

 القضية رقم 473 مقابلة ) مولودية المقارين / شهداء قمار ( فئة األكابر ليوم 2022/02/18 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  بومعزة صفوان          - مولودية المقارين 21R30J1995       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J1804 لبرش بالل               - شهداء قمار  

24/02/2220تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  2.000الحكم يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة + غرامة قدرها   

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 101) طبقا لنص المادة   

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J1724 رخ محمد                - شهداء قمار  

24/02/2220تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  2.000الحكم يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة + غرامة قدرها   

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 101) طبقا لنص المادة   

 أشير عليه:      مسير

 لوك.سبسب سوء ال 005421R30Eدريسي إبراهيم رخصة رقم   ( شهداء قمار) نادي  منح بطاقة صفراء لمدرب -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القضية رقم 474 مقابلة ) مولودية سعيد عتبة / نادي سيدي خويلد ( فئة األكابر ليوم 2022/02/19:
 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة -  

.المقابلة تقرير حكمبعد اإلطالع على  -  

الوقت عن الحضور إلى غاية مضي  رجال القوة العمومية بسبب غيابإجراء اللقاء عدم  حيث صرح الحكم الرئيسي عن -  

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم قسم هواة 50 المادةتطبيق نص  اللجنة عليه قررت دقيقة و 15 المقرر قانونا    

  ) مرحلة العودة (:  

.( سيدي خويلدنادي  ) فريقلصالح  03/00بنتيجة  ( مولودية سعيد عتبة )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي  -  

 - خصم ثالثة )03( نقاط من رصيد نادي ) مولودية سعيد عتبة (.

 .24/02/2022 في أجل شهر إبتداء من تاريخ ( مولودية سعيد عتبة ) ها ناديدفعنافذة ي غرامةدج  20.000 عشرون ألف -

.نظرا لعدم إجراء اللقاءتأكيد اإلحتراز المدون على ورقلة المقابلة  من دفع الغرامة لعدم ( مولودية سعيد عتبة ) إعفاء نادي -  
 

 القضية رقم 475 مقابلة ) إتحاد الزقم / أتليتيك حاسي مسعود ( فئة األكابر ليوم 2022/02/19 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  لعويني محمد البشير     - إتحاد الزقم 21R30J0237       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J0918 دحدة عبد الكريم         - إتحاد الزقم  

24/02/2220تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  2.000الحكم يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة + غرامة قدرها   

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 101) طبقا لنص المادة   

زاوي محمد عبد السالم  - أتليتيك حاسي مسعود 21R30J0494        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب   

  رحومة عبد العالي       - أتليتيك حاسي مسعود 21R30J2213       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  حمداوي عبد الكريم      - أتليتيك حاسي مسعود 21R30J0925       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر الفوج ) ج (
 

 القضية رقم 476 مقابلة ) وفاق بريدة / أمل سيدي بوزيد ( فئة األكابر ليوم 2022/02/18 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  مواهلية عبد هللا           - وفاق بريدة 21R30J0440       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  براديد حمزة              - وفاق بريدة 21R30J0437        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  حسين أحمد               - أمل سيدي بوزيد 21R30J2648       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 عقوبات بالطرود:

  إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

منافسإهانة العب بطاقة حمراء بسبب    21R30J2563 بومدين حسام الدين       - أمل سيدي بوزيد  

    24/02/2022في أجل شهر إبتداء من تاريخ  تدفع دج 3.000+ غرامة قدرها ( 20) النافذ لمقابلتينيعاقب باإلقصاء                

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة (. 111) طبقا لنص المادة                  
 

 القضية رقم 477 مقابلة ) جيل بن نانة / وداد مدينة زلفانة ( فئة األكابر ليوم 2022/02/18 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  بوطرفاية نور الدين      - جيل بن نانة 21R30J0885        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  ميموني خالد              - وداد مدينة زلفانة 21R30J0006        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 أشير عليه:      مسير

 بسب سوء السلوك. 005421R30Dرحماني عبد القادر رخصة رقم   ( وداد مدينة زلفانة) نادي  منح بطاقة صفراء لمدرب -
 



 القضية رقم 478 مقابلة ) ترجي مرماد / مستقبل لماضي ( فئة األكابر ليوم 2022/02/18 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  عمير إلياس               - ترجي مرماد 21R30J1673        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  رزمة صالح الدين       - ترجي مرماد 21R30J1672        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  الشرع بوحفص هشام    - ترجي مرماد 21R30J1971        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  بوجلول محمد الصغير   - مستقبل لماضي 21R30J1669        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  محافيظ مروان            - مستقبل لماضي 21R30J2031        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

 القضية رقم 479 مقابلة ) نصر حاسي الدالعة / نادي الضاية بن ضحوة ( فئة األكابر ليوم 2022/02/18 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  قطاف عبد القادر         - نصر حاسي الدالعة 21R30J0941       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 
قرينات عبد القادر         - نصر حاسي الدالعة 21R30J2051        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب   

  بن شكال العربي          - نادي الضاية بن ضحوة 21R30J2104       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  أوالد بوجمعة لحسن      - نادي الضاية بن ضحوة 21R30J1061       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

 القضية رقم 480 مقابلة ) رائد متليلي / جوهرة قصر الحيران ( فئة األكابر ليوم 2022/02/18  :

.اإلطالع على ورقة المقابلةبعد  -  

 - بعد اإلطالع على تقرير حكم المقابلة.

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  تيمي عبد الرزاق         - رائد متليلي 21R30J2690        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  قرياني عبد الصمد       - رائد متليلي 21R30J5186       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  غالم الطاهر عبد النور   - جوهرة قصر الحيران 21R30J0590        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  عطية عبد الرحمان       - جوهرة قصر الحيران 21R30J1148       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 أحداث أشير عليها:

 عن ضربة  قوع مناوشات بين الفريقين نتيجة اإلعالنبسبب و دقائق 10توقف المقابلة لمدة حيث صرح الحكم الرئيسي عن   -

 :مايلي و في هذا الصدد قررت اللجنة ) جوهرة قصر الحيران (جزاء لصالح الفريق الضيف   

سوء بسبب 24/20/2202في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ( رائد متليلي) يدفعها نادي نافذة  غرامةدج  5.000 أالف خمسة -  

 .(  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 131) و هذا تطبيقا لنص المادة  للفريق تنظيمال  

  24/20/2202في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ( جوهرة قصر الحيران) يدفعها نادي  نافذة غرامةدج  5.000 أالف خمسة -

.(  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113) و هذا تطبيقا لنص المادة  للفريق تنظيمال سوء بسبب    

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

 الفورج ) ل (
 

 القضية رقم  481 مقابلة ) شباب تبسبست / أمل سيدي مهدي ( فئة األواسط ليوم 2022/02/19:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

قمولة محمد إسالم       - أمل سيدي مهدي 21R30J2125         سلبيبطاقة صفراء بسبب اللعب ال  

سلطاني عبد الباسط      - أمل سيدي مهدي 21R30J2452   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        
 



 إستئناف
 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر الفوج ) ج (
 

 القضية رقم 433 مقابلة ) نجوم إليزي / شباب تبسبست ( فئة األكابر ليوم 2022/02/05 محضر رقم 14:

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة -  

بعد اإلطالع على تقرير حكم اللقاء. -  

.) شباب تبسبست (بعد اإلطالع على تقرير نادي  -  

 - بعد اإلستماع لممثل عن نادي ) شباب تبسبست (.
 

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
شميم عبد القادر           - نجوم إليزي 21R30J1291       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب    

حاوة إبراهيم               - نجوم إليزي 21R30J4413       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب   

تبسبستشباب  21R30J1569       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب    دومان تيجاني            - 
 

 أحداث أشير عليها:

المقابلة حسب  صرح به الحكم الرئيسي قد شهدت أحداثا جد مؤسفة تمثلت في قيام أحد مسيري الفريق الزائر حيث أن -  

بالتلفظ بعبارات ماسة بشرف الحكم  المساعد األول و بالرابطة الجهوية لكرة القدم ورقلة كهيئة مسيرة ) شباب تبسبست (    

  . ان الشوط األول كل ذلك بعد تسجيل الهدف األول ضد فريقه إب    

) نجوم إليزي (حيث أن األمور قد إزدادت توثرا خالل الشوط الثاني بنشوب شجار جماعي بين مسيري الفريقين المحلي  -  

 ناديمن  21R30J1550بسبب اإلستفزازات التي قام بها الالعب سود هاني رخصة رقم  ) شباب تبسبست (و ظيفه  

 من خالل قيامه بجمع الكرات من جهة دكة اإلحتياط الخاصة بهم األمر  الفريق المحليتجاه مسيري  (شباب تبسبست )   

 دقائق ليستمر بعدها. 08توقف اللقاء لمدة   الذي أدى إلى  

.) شباب تبسبست (حيث أن حكم الساحة صرح بأن المتسبب الرئيسي في هذا الشجار الجماعي هم مسيري الفريق الزائر  -  

 ) نجوم إليزي (حيث صرح الحكم الرئيسي بأن المقابلة توقفت موقتا للمرة الثانية بعد إقتحام مسيري و العبي الفريق المحلي  -

ستأنف اللقاء بعدها. يل) شباب تبسبست ( ساحة الملعب محاولين الضغط عليه كل ذلك نتيجة تسجيل هدف التعادل من قبل نادي   

باإلضافة إلى إجراء ) شباب تبسبست ( بأنه كانت هنالك عملية لنقل العب مصاب من فريق حيث أن الحكم الرئيس صرح  -

و قد كان من وراء كل ذلك نية ) نجوم إليزي (تغييرين أيضاء و بالمقابل كان هناك تغيير واحد من جهة الفريق المحلي   

تضييع الوقت من كال الفريقين.لالتحايل    
 

 لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة مايلي:
 
 

 (01)لمدة سنة  النافذ باإلقصاء 21R30D0028بوحفص عبد الصمد رخصة رقم  ) نجوم إليزي (معاقبة كاتب عام نادي  -

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

 بسبب المشاجرة الجماعية على دكة اإلحتياط و التي لم   17/02/2022تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  10.000  

 (. القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة من 04الفقرة  119)  طبقا لنص المادةيتم تحديد هوية فاعليها   

 

 



 

 شهر إبتداء من تاريخفي أجل  نجوم إليزي () نافذة  يدفعها نادي غرامة  دج 25.000خمسة وعشرون ألف  -

 بسبب إجتياح الملعب من طرف مسيري و العبي اإلحتياط التابعين للنادي خالل الشوط الثاني األمر 17/02/2022  

 (. القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة من 1/3الفقرة  47 ) طبقا لنص المادةالذي أدى إلى التوقف المؤقت للمقابلة   
  
سوء بسبب 17/20/2202في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ( نجوم إليزي) غرامة يدفعها نادي دج  5.000 أالف خمسة -  

 .(  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 131) و هذا تطبيقا لنص المادة  للفريق تنظيمال  

 من القانون 118)  طبقا لنص المادة (شباب تبسبست ) نادي من  21R30J1550رخصة رقم  معاقبة الالعب سود هاني -

 تدفع في أجلدج  10.000مباريات + غرامة مالية نافذة بقيمة  (04)باإلقصاء النافذ لـ المنظم لبطولة كرة القدم هواة (   

 إستفزاز الفريق المنافس من خالل جمعه للكرات. بسبب 17/02/2022تاريخ إبتداء من شهر   
 

 

 إبتداء  (02)لمدة سنتين  النافذ باإلقصاءعرعار محمد  ( شباب تبسبست) معاقبة النائب األول لرئيس فرع تسيير نادي  - 

  قدرهانافذة  + غرامةبمنعه من ممارسة جميع الوظائف و األنشطة المرتبطة بكرة القدم  17/02/2022 من تاريخ   

 بسبب اإلساءة لشرف الطاقم التحكيمي من جهة و أيضا  17/02/2022 تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج 30.000   

 كرة القدم  القانون المنظم لبطولة من 126)  لمادةالرابطة الجهوية لكرة القدم و ورقة الفعل المعاقب عليه بموجب نص ا  

 .( هواة   

 (01)لمدة سنة باإلقصاء  010821R30Dبن زينة محمد إلياس رخصة رقم  ( شباب تبسبست) معاقبة كاتب عام نادي  -  

 بمنعه من ممارسة جميع الوظائف و األنشطة المرتبطة بكرة  17/02/2022إبتداء من تاريخ أشهر غير نافذة  (06)منها   

 بسبب المشاجرة الجماعية  17/02/2022تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  10.000 قدرهانافذة  + غرامة  القدم  

 القانون المنظم لبطولة كرة  من 04الفقرة  119)  طبقا لنص المادةعلى دكة اإلحتياط و التي لم يتم تحديد هوية فاعليها   

 (. القدم هواة  
 

سوء بسبب 17/20/2202في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ( شباب تبسبست) غرامة يدفعها نادي دج  5.000 أالف خمسة -  

.(  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113) و هذا تطبيقا لنص المادة  للفريق تنظيمال     

 

 الباقي دون تغيير.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر الفوج ) ب (
 

 القضية رقم 343 مقابلة ) شباب قصر ورقلة / شباب عين قديمة ( فئة األكابر ليوم 2022/01/20 محضر رقم 12:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بن راس حسان            - شباب قصر ورقلة 21R30J2117    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  
بوشارب حسام الدين      - شباب قصر ورقلة 21R30J2150    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

صيد بالل                  - شباب قصر ورقلة 21R30J2151    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  
بن موسى عبد النور      - شباب قصر ورقلة 21R30J2204    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

رواي لقمان                - شباب عين قديمة 21R30J2549    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  
رواي عبد السالم          - شباب عين قديمة 21R30J2535    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

رواي محمد عبد الحفيظ  - شباب عين قديمة 21R30J2551    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

خازن أحمد                - شباب عين قديمة 21R30J4979    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  
 :     تم إنذاره مسير

 ( باإلحتجاج على شباب قصر ورقلةنادي ) من  12021R30E0كاتب عام الفئات الكبرى كنوش يوسف رخصة رقم قيام  -

 دج 2.000نافذة + غرامة   27/01/2022إبتداء من تاريخ  لمقابلة واحدة النافذ يعاقب باإلقصاءالحكم الرئيسي و بالتالي   

 (. القدم هواة القانون المنظم لبطولة كرة من 101)  طبقا لنص المادة 27/01/2022تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ   

 غرامات:

بسبب 27/01/2220في أجل شهر إبتداء من تاريخ  (شباب قصر ورقلة  )يدفعها نادي  غرامةدج  000.5 أالف خمسة -  

.( القدم هواة من القانون المنظم لبطولة كرة 130)  و هذا تطبيقا لنص المادة( إنذارات  50) التسيير للفريق سوء    
 

 

 الباقي دون تغيير.

 

 

 
 

 المسير اإلداري لقسم اإلنضباط                            
                          دريس الهواري                

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 


