
 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم

 الرابطة الجهوية لكرة القدم ورقلة
 

 

 

 الموسم الرياضي 2022/2021 

 المحضر رقم:16

  الجلسة المنعقدة بتاريخ:2022/03/03    
 
   
 

         دراسة القضايا      

 مقابالت القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج ) أ (
 

 القضية رقم 482 مقابلة ) هالل بلدية غرداية / أمل ورقلة ( فئة األكابر ليوم 2022/02/25 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
    كروشي أنور           - أمل ورقلة 21R30J1532        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  
حليمي محمد نجيب       - أمل ورقلة 21R30J1379        السلبي اء بسبب اللعب بطاقة صفر   

 

 القضية رقم 483 مقابلة ) إتحاد الحمادين / إتحاد الخنق ( فئة األكابر ليوم 2022/02/25 :

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة -  

اللقاء.حكم بعد اإلطالع على تقرير  -  

.(إتحاد الخنق ) دي بعد اإلطالع على تقرير نا -  

بعد إستدعاء كل من الحكم الرئيسي و الحكم المساعد الثاني و اإلستماع لتصريحاتهما. -  
 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

         بن جارة قادة      - إتحاد الحمادين 21R30J1374       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب  
 

الحكم المساعد الثاني من طرف  طالاإلعتداء الجسدي الذي  بعد من الشوط األول 38ة حيث أن المقابلة توقفت في الدقيق -  

  . ( إتحاد الخنق) فريق حد العبي أ         
  

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

 قررت اللجنة 
 

.( إتحاد الحمادين) لصالح نادي  (03/00)بنتيجة  (إتحاد الخنق  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي  -  

 (01) باإلقصاء النافذ لمدة سنة ( إتحاد الخنق) من فريق  1236R30J21رخصة رقم  حجاري ياسينمعاقبة الالعب  -

 بسبب 03/03/2022تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ غرامة نافذة دج  10.000 + 03/03/2022إبتداء من تاريخ   

  اإلعتداء الجسدي على الحكم المساعد الثاني دون إحداث ضرر.  
 

 

 

 

 

 

 

 



   

 القضية رقم 484 مقابلة ) مستقبل موفلون / إتحاد األغواط ( فئة األكابر ليوم 2022/02/25 (:
 

لى ورقة المقابلة.بعد اإلطالع ع -  

عن الحضور إلى غاية (إتحاد األغواط  )الفريق الزائر  إجراء المقابلة بسبب تغيبحيث صرح الحكم الرئيسي عن عدم  -  

. د 15 المهلة القانونية المحددة بـنهاية     

سبب تغيبه عن اللقاء. ما يبررلم يقدم   (إتحاد األغواط  )حيث أن فريق  -  
 

 نطبق نص المادة 62 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة ) مرحلة العودة (
 

.( مستقبل موفلون) لصالح نادي  03/00بنتيجة  (إتحاد األغواط  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي  -  

.(إتحاد األغواط  )نقاط من رصيد نادي  60خصم  -  

.30/03/2202 في أجل شهر إبتداء من تاريخ  (واط إتحاد األغ )غرامة نافذة يدفعها نادي  دج 000.03 ثالثون ألف -  
 

 القضية رقم 485 مقابلة ) شباب سيدي بوعزيز / وفاق المغير ( فئة األكابر ليوم 2022/02/25 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

    بخالد عبد المومن      - شباب سيدي بوعزيز 21R30J2398        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  
حماد إبراهيم الخليل      - شباب سيدي بوعزيز 21R30J3964        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب    

  كرامة هشام              - شباب سيدي بوعزيز 21R30J2026       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 
قسمية الغاني              - وفاق المغير 21R30J1505        السلبي ة صفراء بسبب اللعب بطاق  

 عقوبات بالطرود:

  إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

      نذر          عبشة م - شباب سيدي بوعزيز 21R30J5494  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين

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

 أشير عليه:      العب

 رئيسيالحكم الباإلحتجاج على  21R30J1519صاحب الرخصة رقم  ( وفاق المغير) الالعب لبوز الطاهر من نادي قيام  -

 نافذة + غرامة   03/03/2022إبتداء من تاريخ  (01) لمقابلة واحدة النافذ باإلقصاء الالعب يعاقببعد نهاية اللقاء وعليه  

 القانون المنظم لبطولة  من 101)  طبقا لنص المادة 03/03/2022أجل شهر إبتداء من تاريخ  تدفع فيدج  2.000 قدرها  

 (. القدم هواة كرة 
 

 القضية رقم 486 مقابلة ) شباب بلدية إليزي / مستقبل بلدة عمر ( فئة األكابر ليوم 2022/02/25 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J0183 بوحنيك طارق  - مستقبل بلدة عمر            

03/30/2220تدفع 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   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 القضية رقم 487 مقابلة ) مولودية شباب المخادمة / أولمبي الوادي ( فئة األكابر ليوم 2022/02/26 :

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة -  

.المقابلة تقرير حكمبعد اإلطالع على  -  

تقرير الحكم المساعد األول.بعد اإلطالع على  -  

بعد اإلطالع على تقرير محافظ اللقاء. -  

.(أولمبي الوادي) على تقرير نادي  بعد اإلطالع -  

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

      بوصبيع محمد أمين  - مولودية شباب المخادمة 21R30J1263        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 
21R30J        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  4781            ميدون جالل     - أولمبي الوادي 

 عقوبات بالطرود:

  إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

      قتال عبد هللا مهدي   - مولودية شباب المخادمة 21R30J1450  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين

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

مساعد الحكم   دفعبطاقة حمراء بسبب   21R30J0212 دريهم بشير              - أولمبي الوادي  

يعاقب بـ                   

نذارينبطاقة حمراء بسبب الحصول على إ   21R30J0466 سالمي علي          - أولمبي الوادي      

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

 غرامات:

في أجل شهر إبتداء من تاريخ ( شباب مولودية المخادمة ) يدفعها نادينافذة غرامة دج  000.20 فعشرون أل -  

من القانون المنظم لبطولة 86) لنص المادة عدم تأكيد اإلحتراز المدون على ورقة المقابلة طبقا  سببب 03/30/2202    

.( كرة القدم هواة     
 

 القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج ) ب (
 

 القضية رقم 488 مقابلة ) مولودية البيضاء / رائد سيدي ساعد ( فئة األكابر ليوم 2022/02/25 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  مزندي إبراهيم           - مولودية البيضاء 21R30J0412       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  حاجي وليد               - مولودية البيضاء 21R30J0407       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  بن الحاج بن يمينة       - مولودية البيضاء 21R30J0420       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  بوقر ناصر               - رائد سيدي ساعد 21R30J1208       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  قرع إبراهيم              - رائد سيدي ساعد 21R30J1927       الخطير عب بطاقة صفراء بسبب الل

  سرخاد إبراهيم           - رائد سيدي ساعد 21R30J1202       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 غرامات:

03/30/2202تاريخ  في أجل شهر إبتداء من ( رائد سيدي ساعد ) يدفعها نادينافذة غرامة دج  000.20 فعشرون أل -  

.( كرة القدم هواة من القانون المنظم لبطولة 86) لنص المادة عدم تأكيد اإلحتراز المدون على ورقلة المقابلة طبقا  سببب   
 

 القضية رقم 489 مقابلة ) إتحاد عين البيضاء / إتحاد النخلة ( فئة األكابر ليوم 2022/02/25 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  سقاي عبد المولى        - إتحاد عين البيضاء 21R30J1651        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  خميس نعيم               - إتحاد عين البيضاء 21R30J1650        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  
 



 

 القضية رقم 490 مقابلة ) رائد حاسي القارة / نادي المنظر الجميل ( فئة األكابر ليوم 2022/02/25 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  ير            سعيدات نذ - رائد حاسي القارة 21R30J0097       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  خلوط عبد هللا            - نادي المنظر الجميل 21R30J0076       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  ضمائدة وائل             - نادي المنظر الجميل 21R30J0081       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

 القضية رقم 491 مقابلة ) وفاق مقر / ترجي تقديدين ( فئة األكابر ليوم 2022/02/25 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J0597 بوليفة إسحاق            - وفاق مقر   

03/03/2220تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  2.000قدرها  الحكم يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة + غرامة  

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

             نوي طارق    - ترجي تقديدين 21R30J0332       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 عقوبات بالطرود:

  إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
      بوليفة إسحاق         - وفاق مقر 21R30J0597  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين

  كرة القدم هواة (.          من القانون المنظم لبطولة 031) طبقا لنص المادة  نافدة (01) يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة

      سليماني مفتاح        - ترجي تقديدين 21R30J0012  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 492 مقابلة ) أولمبي بوعامر / شمس األصيل تمنراست ( فئة األكابر ليوم 2022/02/26 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  حوس زكرياء            - أولمبي بوعامر 21R30J5538        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  رحماني عمران          - أولمبي بوعامر 21R30J0522       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  صياد إسماعيل           - أولمبي بوعامر 21R30J0567       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 

صيل تمنراستشمس األ 21R30J1348        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب    صلوحي هاني            - 
  ميدون محمد لمين        - شمس األصيل تمنراست 21R30J1301       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

 القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج ) ج (
 

 القضية رقم 493 مقابلة ) شباب جامعة / وفاق عين ماضي ( فئة األكابر ليوم 2022/02/25 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  بن زاوي هشام           - شباب جامعة 21R30J1116       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 

           دباب مسعود    - شباب جامعة 21R30J1597       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  سليماني خير الدين       - وفاق عين ماضي 21R30J1321       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

 القضية رقم 494 مقابلة ) شباب تبسبست / إتحاد بريان ( فئة األكابر ليوم 2022/02/25 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  مبخوتي علي             - إتحاد بريان 21R30J1421        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

 



 

 القضية رقم 495 مقابلة ) شباب بلدية عين صالح / نجم بوغفالة ( فئة األكابر ليوم 2022/02/26 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  بوحملة المسعود          - شباب بلدية عين صالح 21R30J1419        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  خمقاني محمد فاتح       - نجم بوغفالة 21R30J0003        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  
 

 القضية رقم 496 مقابلة ) أمل سيدي مهدي / وفاق هقار تمنراست ( فئة األكابر ليوم 2022/02/26 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بن عبد الصادق           - أمل سيدي مهدي 21R30J1619        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب    

      قيسمون شرف الدين - وفاق هقار تمنراست 21R30J5250        لخطيرابب اللعب بطاقة صفراء بس 
 

 القضية رقم 497 مقابلة ) إتحاد حاسي الدالعة / نجوم إليزي ( فئة األكابر ليوم 2022/02/26 :

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة -  

بعد اإلطالع على تقرير محافظ اللقاء. -  

   اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
حاسي الدالعةإتحاد  21R30J0337        الخطيربطاقة صفراء بسبب اللعب     لوعيل مسعود            - 
21R30J        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب   6555   راشي أكرم               - نجوم إليزي 

 أحداث أشير عليها:

 بإهانة الحكم  21R30E0015بن السبع محمد رخصة رقم  ( إتحاد حاسي الدالعة) مدرب الفئات الكبرى لنادي قيام  -

  03/03/2022إبتداء من تاريخ  أشهر (06)لمدة ستة  النافذ باإلقصاءالرئيسي و تهديده بعد نهاية المقابلة و عليه يعاقب   

 تدفع في أجل شهردج  10.000 قدرهانافذة + غرامة  ية وظيفة أو أي نشاط  لهما عالقة بكرة القدمأ زاولةمن م بمنعه  

 (. القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة نم 121)  لنص المادة طبقا 03/03/2022من تاريخ  إبتداء  

 غرامات:

03/30/2202جل شهر إبتداء من تاريخ في أ (نجوم إليزي  ) يدفعها نادينافذة غرامة دج  000.20 فعشرون أل -  

.( كرة القدم هواة من القانون المنظم لبطولة 86) لنص المادة عدم تأكيد اإلحتراز المدون على ورقلة المقابلة طبقا  سببب   
 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر الفوج ) أ (
 

 القضية رقم 498 مقابلة ) نادي المقارين / مولودية سيدي سليمان ( فئة األكابر ليوم 2022/02/25 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  مقداد لحسن               - نادي المقارين 21R30J2379        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  حفيان طارق              - مولودية سيدي سليمان 21R30J1657        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

 القضية رقم 499 مقابلة ) إتحاد أنقوسة / إتحاد النزلة الوادي ( فئة األكابر ليوم 2022/02/25 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  دالل رياض              - إتحاد أنقوسة 21R30J2919        السلبي ب اللعب بطاقة صفراء بسب 
  بوحجة محمد العيد       - إتحاد أنقوسة 21R30J2385        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  

     فار ياسين             - إتحاد النزلة الوادي 21R30J0339        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

 



 

 القضية رقم 500 مقابلة ) أمل العقلة / إتحاد الهمايسة ( فئة األكابر ليوم 2022/02/25 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
21R30J0       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب  596   بن عمر علي             - أمل العقلة 

  بن عمر حمزة            - أمل العقلة 21R30J1142       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  قدوري فارس            - إتحاد الهمايسة 21R30J5239        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 

لهمايسةإتحاد ا 21R30J1094       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب    لوبيري سفيان            - 
 

 القضية رقم 501 مقابلة ) القبة تماسين / شباب سيدي عمران ( فئة األكابر ليوم 2022/02/25 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J0160 زابي أحمد - القبة تماسين                 

03/03/2220تدفع 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 

      غزال هاني           - شباب سيدي عمران 21R30J1092        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 عقوبات بالطرود:

  إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
    لزهر  بن طالب محمد - القبة تماسين 21R30J0497  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسيم

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

 القضية رقم 502 مقابلة ) شباب الحدب / إتحاد قمار ( فئة األكابر ليوم 2022/02/25 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J2656 بن الزاير عارف        - شباب الحدب   

03/30/2220تدفع 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            

ى العبعتداء علبطاقة حمراء بسبب اإل   21R30J2708 بقي عبد الرؤوف     - شباب الحدب      

تدفع    دج 3.000ة + غرامة مالية قدرها ذمقابالت ناف( 03)يعاقب باإلقصاء لثالثة  -منافس دون إحداث ضرر جسدي                  

القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة (.من  113) طبقا لنص المادة  03/03/2202في أجل شهر إبتداء من تاريخ                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر الفوج ) ب (
 

 القضية رقم 503 مقابلة ) مولودية المقارين / نادي سيدي خويلد ( فئة األكابر ليوم 2022/02/04 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  بلخامسة سامح            - مولودية المقارين 21R30J1883        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  سوداني منير رمزي     - نادي سيدي خويلد 21R30J2086        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  لعروسي أيوب            - نادي سيدي خويلد 21R30J1719        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 عقوبات بالطرود:

  إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
      حمادو إبراهيم        - مولودية المقارين 21R30J1881  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين

     من القانون المنظم 103) طبقا لنص المادة  17/02/2022ذة إبتداء من تاريخ ناف (01) ء لمقابلة واحدةيعاقب باإلقصا

كرة القدم هواة (.                                                                                             لبطولة  
 

 القضية رقم 504 مقابلة ) نادي سيدي خويلد / إتحاد الزقم ( فئة األكابر ليوم 2022/02/25 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  سفيان عصام             - نادي سيدي خويلد 21R30J2034        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  دوقات نور الدين         - إتحاد الزقم 21R30J1685       خطير البطاقة صفراء بسبب اللعب 

  هقي سليم                 - إتحاد الزقم 21R30J5350        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

 القضية رقم 505 مقابلة ) شباب القواطين / مدرسة أمل النزلة ( فئة األكابر ليوم 2022/02/25 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  نوير محمد                - شباب القواطين 21R30J2011       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 

   بن قطران صالح الدين - مدرسة أمل النزلة 21R30J0573        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

 القضية رقم 506 مقابلة ) أمل سوف / شباب لقراف ( فئة األكابر ليوم 2022/02/25 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  سويد خليفة               - أمل سوف 21R30J4888        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  كيوص عبد الحق         - شباب لقراف 21R30J0951       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

 القضية رقم 507 مقابلة ) أتليتيك حاسي مسعود / مولودية بامنديل ( فئة األكابر ليوم 2022/02/25 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  بن عمار خليل            - أتليتيك حاسي مسعود 21R30J1107        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  رحماني أسامة            - أتليتيك حاسي مسعود 21R30J5581        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 
21R30J        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  8265   نقايس عبد العزيز        - مولودية بامنديل 

  خنقاوي محمد ياسين     - مولودية بامنديل 21R30J2287        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

 

 

 

 

 

 



 

 القضية رقم 508 مقابلة ) شباب عين قديمة / مولودية المقارين ( فئة األكابر ليوم 2022/02/25 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  طرباخ محمد عاطف     - مولودية المقارين 21R30J2297        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

 القضية رقم 509 مقابلة ) شباب قصر ورقلة / مولودية حاسي مسعود ( فئة األكابر ليوم 2022/02/25 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  صيد محمد فارس        - شباب قصر ورقلة 21R30J2206        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  صام         معروفي ع - مولودية حاسي مسعود 21R30J3800        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر الفوج ) ج (
 

 القضية رقم 510 مقابلة ) شباب السالم قصر الحيران / نصر حاسي الدالعة ( فئة األكابر ليوم 2022/02/25 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
الحيران.شباب السالم ق 21R30J5360        السلبي صفراء بسبب اللعب  بطاقة   بن عثمان أمحمد         - 

الحيران.شباب السالم ق 21R30J5364        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب    زحزاح قويدر            - 
حيرانال.شباب السالم ق 21R30J5391        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب    رحمون عماد             - 

  بن فراح محمد           - نصر حاسي الدالعة 21R30J0501        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 عقوبات بالطرود:

  إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
ينبطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذار   21R30J1470 بوعزارة عبد القادر  - نصر حاسي الدالعة      

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

 القضية رقم 511 مقابلة ) نادي الضاية بن ضحوة / جيل بن نانة ( فئة األكابر ليوم 2022/02/25 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
أوالد عبد النبي ع. المنعم  - نادي الضاية بن ضحوة 21R30J1760        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب   

لضاية بن ضحوةنادي ا 21R30J1663        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب    مول الضاية عبد هللا       - 

  ة مخلوف            بهالل - جيل بن نانة 21R30J2280       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  محروق الراس محمد      - جيل بن نانة 21R30J1953        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

 القضية رقم 512 مقابلة ) جوهرة قصر الحيران / رائد المنيعة ( فئة األكابر ليوم 2022/02/25 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
عطية مصطفى              - جوهرة قصر الحيران 21R30J3766        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب   

عبد الجواد  بن شاعة أكرم - جوهرة قصر الحيران 21R30J2380        السلبي اللعب بطاقة صفراء بسبب   

  العربي عبد القادر          - رائد المنيعة 21R30J0583       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 
     مهدي حاتم              - رائد المنيعة 21R30J5306        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 غرامات:

03/30/2202في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ( رائد المنيعة ) يدفعها نادينافذة غرامة دج  000.20 فعشرون أل -  

.( كرة القدم هواة من القانون المنظم لبطولة 86) لنص المادة عدم تأكيد اإلحتراز المدون على ورقلة المقابلة طبقا  سببب   
 

 

 



 

 القضية رقم 513 مقابلة ) إتحاد العسافية / ترجي مرماد ( فئة األكابر ليوم 2022/02/25 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
جعمات سفيان               - إتحاد العسافية 21R30J2001        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب   

  بوحملة علي                - إتحاد العسافية 21R30J5204       الخطير ء بسبب اللعب بطاقة صفرا
  بدوي الطاهر               - إتحاد العسافية 21R30J2282       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 

    شرع بوحفص هشام     - ترجي مرماد 21R30J1971        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 

عمير إلياس                  - ترجي مرماد 21R30J1673        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب   
  أوالد النعيمي عبد الكريم  - ترجي مرماد 21R30J1862       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  امة             بن حيلة أس - ترجي مرماد 21R30J1872       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

 القضية رقم 514 مقابلة ) وداد مدينة زلفانة / وفاق بريدة ( فئة األكابر ليوم 2022/02/25 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
زلفانة وداد مدينة 21R30J0042       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب  قندوز ياسين                 -   

  بن عيسى صالح           - وداد مدينة زلفانة 21R30J0066       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  قندوز عبد الحميد           - وداد مدينة زلفانة 21R30J0058       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  براهيمي ياسين             - وفاق بريدة 21R30J5498        بي السلبطاقة صفراء بسبب اللعب 
شويات محمد                - وفاق بريدة 21R30J0451       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب   

  دزايت فؤاد                 - وفاق بريدة 21R30J3741       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر الفوج ) د1 أ (
 

 القضية رقم 515 مقابلة ) مستقبل الدبداب / وفاق عين أمناس ( فئة األكابر ليوم 2022/02/25 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
  بوطيب خليفة               - مستقبل الدبداب 21R30J3945       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 

بورزمة عز الدين           - مستقبل الدبداب 21R30J3946        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب   
  قصاب خير الدين          - وفاق عين أمناس 21R30J4231       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب 

سبع حمزة                   - وفاق عين أمناس 21R30J4210       الخطير  بطاقة صفراء بسبب اللعب  
 

 القضية رقم 516 مقابلة ) إ شباب البرج القديم / إتحاد شباب إليزي ( فئة األكابر ليوم 2022/02/25 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
مكاحلية حسام الدين         - إتحاد شباب إليزي 21R30J2461        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب   

  عمر عبد السالم            - إتحاد شباب إليزي 21R30J2672        السلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب 
زيإتحاد شباب إلي 21R30J2474       الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب  أفرن حمزة                  -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر الفوج ) د1 ب (
 

 القضية رقم 517 مقابلة ) نادي إيهران جانت / وفاق جانت ( فئة األكابر ليوم 2022/02/25 (:
 

بعد اإلطالع على ورقة المقابلة. -  

. د 15الوقت المقرر قانونا  مضيإلى غاية  ( وفاق جانت)  لزائرالفريق اعدم حضور عن حيث صرح الحكم الرئيسي  -  

يتحصل على إجازات العبيه بسبب نقص في الملف الطبي. لم ( وفاق جانت) حيث أن فريق  -  
 

 قررت اللجنة
 

.( إيهران جانت) لصالح نادي  03/00بنتيجة  ( وفاق جانت) خسارة المقابلة بالنسبة لنادي  -  

 

 القضية رقم 518 مقابلة ) نادي أغوم جانت / آمال جاهيل جانت ( فئة األكابر ليوم 2022/02/25 (:
 

بعد اإلطالع على ورقة المقابلة. -  

. د 15الوقت المقرر قانونا  حيث صرح الحكم الرئيسي عن عدم حضور الفريقين إلى غاية مضي -  

ملف الطبي.حيث أن الفريقين لم يتحصال على إجازات الالعبين بسبب نقص في ال -  
 

 قررت اللجنة
 

خسارة المقابلة بالنسبة للفريقين -  

 

 القضية رقم 519 مقابلة ) نادي تين تزريفت جانت / نادي تين خاتمة جانت ( فئة األكابر ليوم 2022/02/26 (:
 

بعد اإلطالع على ورقة المقابلة. -  

. د 15ت المقرر قانونا الوق حيث صرح الحكم الرئيسي عن عدم حضور الفريقين إلى غاية مضي -  

حيث أن الفريقين لم يتحصال على إجازات الالعبين بسبب نقص في الملف الطبي. -  
 

 قررت اللجنة
 

خسارة المقابلة بالنسبة للفريقين -  
 

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

 القضية رقم 520 مقابلة ) أولمبي المقرن / مشعل حاسي مسعود فئة األواسط ليوم 2012/02/12 (:
 

بعد اإلطالع على ورقة المقابلة. -  

بعد اإلطالع على تقرير حكم المباراة. -  

من الشوط الثاني بسبب إجتياح الملعب من قبل شخص مجهول 75حيث صرح الحكم الرئيسي عن توقف اللقاء في الدقيقة  -  

.) مشعل حاسي مسعود (فريق الضيف باإلعتداء الجسدي على أحد العبي ال و قيام هذا األخير    
 

 نطبق نص المادة 39 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 

 إجتياح أرضبة الملعب المؤدي إلى أحداث خطيرة 
 

.( مشعل حاسي مسعود) لصالح نادي  03/00بنتيجة  ( أولمبي المقرن) خسارة المقابلة بالنسبة لنادي  -  

.30/03/2202 في أجل شهر إبتداء من تاريخ ( أولمبي المقرن )غرامة نافذة يدفعها نادي  دج 000.10أالف  عشرة -  
 

 



 

 المسير اإلداري لقسم اإلنضباط                            
                          دريس الهواري                

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 


