
 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم

الرابطة الجهوٌة لكرة القدم ورقلة 
 

 

 

  2021/2022الموسم الرٌاضً 

18:المحضر رقم  

     17/03/2022:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
 
   
 

       دراسة القضاٌا        

( أ )مقابالت القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   
 

  :11/03/2022 فئة األكابر لٌوم (أولمبً الوادي /  إتحاد الحمادٌن)  مقابلة 555القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     بلواضح أحمد          - إتحاد الحمادٌن 21R30J1178        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  تواتً حامد أحمد         - إتحاد الحمادٌن 21R30J5488        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  زٌدوري لخضر          - إتحاد الحمادٌن 21R30J1183        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
بوشوشة رمزي          -  إتحاد الحمادٌن 21R30J1378        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

  واسع شوقً              - أولمبً الوادي 21R30J0809        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  مٌدون جالل              - أولمبً الوادي 21R30J1478        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

 إحتراز بخصوص مشاركة العب
 

هو الالعب  (أولمبً الوادي  )بخصوص مشاركة العب من نادي  ( إتحاد الحمادٌن )نادي قبل  من هنيدوتم تإحتراز -   

.  فئة األكابر   21R30J5180  رقٌعة محمد رخصة رقم   

. مرفوض اإلحتراز:من حٌث الشكل    

:   من حٌث الموضوع  

 قد إعتراض على مشاركة الالعب المذكور سلفا بحجة أن لدٌه خالل ( إتحاد الحمادٌن )حٌث أن النادي الرٌاضً -        

 و الثانٌة مع نادي (شباب بنً ثور  ) رخصتٌن إثنتٌن مع فرٌقٌن مختلفٌن األولى مع نادي 2021/2022         الموسم الحالً 

 .(أولمبً الوادي  )         

 خالل الموسم الجاري (شباب بنً ثور  )بعد التحقق ثبت بأن الالعب رقٌعة محمد كان فعال ٌنشط ضمن تشكٌلة نادي حٌث -        

 إبتداء من تارٌخ  (أولمبً الوادي  ) و أثناء فترة اإلنتقاالت الشتوٌة تم تأهٌله ضمن تشكٌلة نادي 2021/2022        

 (أولمبً الوادي  ) األمر الثابت من خالل وصل التسرٌح المودع من طرف نادي 30/06/2022 إلى غاٌة 08/02/2022        

          لدى مصلحة اإلجازات بالرابطة الجهوٌة لكرة القدم ورقلة و بالتالً فإن مشاركة الالعب رقٌعة محمد أثناء مقابلة

 . تعد قانونٌة (شباب بلدٌة إلٌزي / أولمبً الوادي  )        

 

 



 
         

 

  لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة
 
 

.رفوض اإلحتراز م:من حٌث الشكل-   

:من حٌث الموضوع-   

إلنعدام األسس القانونٌة مع اإلبقاء على نتٌجة المقابلة على (إتحاد الحمادٌن  )رفض اإلحتراز المرفوع من طرف نادي -   

.   حالها  

  :11/03/2022 فئة األكابر لٌوم (مستقبل بلدة عمر /  مستقبل موفلون)  مقابلة 556 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  هشماوي شمس الدٌن    - مستقبل موفلون 21R30J5535       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  

فرقً محمد               -  مستقبل موفلون 21R30J0351       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب    
طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J0139 كرزازي بوبكر       -  مستقبل موفلون    

17/03/2022تدفع 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 
 

  :12/03/2022 فئة األكابر لٌوم (وفاق المغٌر /  مولودٌة شباب المخادمة)  مقابلة 557 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
لبوز الطاهر              -  وفاق المغٌر 21R30J1519        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

 

  :12/03/2022 فئة األكابر لٌوم (إتحاد األغواط /  أمل ورقلة)  مقابلة 558 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  زكري رابح              - أمل ورقلة 21R30J1385       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

  :12/03/2022 فئة األكابر لٌوم (إتحاد الخنق /  هالل بلدٌة غرداٌة)  مقابلة 559 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن خلٌفة محمد           - هالل بلدٌة غرداٌة 21R30J1346       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  بوعكة هشام              - هالل بلدٌة غرداٌة 21R30J1341        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  نٌة عبد الرحمان         - إتحاد الخنق 21R30J1240       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      بن طرفة نصر الدٌن-  هالل بلدٌة غرداٌة 21R30J1342  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  :12/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب سٌدي بوعزٌز /  شباب بلدٌة إلٌزي)  مقابلة 560 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوشعٌر علً              -  شباب بلدٌة إلٌزي 21R30J5292        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J1628 بن جروة رمضان     -  شباب سٌدي بوعزٌز    

17/03/2022تدفع 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 

حاج سعٌد محمد سعٌد   -  شباب سٌدي بوعزٌز 21R30J1608        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
بخالد عبد المؤمن        -  شباب سٌدي بوعزٌز 21R30J2398        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

 

( ب )القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   
 

  :11/03/2022 فئة األكابر لٌوم (رائد سٌدي ساعد /  نادي المنظر الجمٌل)  مقابلة 561القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     ناقص سلٌم            - نادي المنظر الجمٌل 21R30J0334        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  ربحً هشام              - رائد سٌدي ساعد 21R30J1200        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  فقاري عبد الحمٌد        - رائد سٌدي ساعد 21R30J1222        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     معروفً محمد لمٌن  -  رائد سٌدي ساعد 21R30J1197  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

  :12/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شمس األصٌل تمنراست /  مولودٌة البٌضاء)  مقابلة 562القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     مبٌرٌكة حمزة         - شمس األصٌل تمنراست 21R30J1273        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

  :12/03/2022 فئة األكابر لٌوم (وفاق مقر /  أولمبً بوعامر)  مقابلة 563القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     بن فردٌة إبراهٌم      - أولمبً بوعامر 21R30J1903        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

     بن دحمان أحمد        - وفاق مقر 21R30J1560        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

  :12/03/2022 فئة األكابر لٌوم (إتحاد النخلة /  شباب قصر الحٌران)  مقابلة 564القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     سالمً عبد الرحمان  - إتحاد النخلة 21R30J5501        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  :12/03/2022 فئة األكابر لٌوم (ترجً تقدٌدٌن / إتحاد عٌن البٌضاء )  مقابلة 565القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

. تقرٌر الحكم الرئٌسًبعد اإلطالع على-   

. تقرٌر محافظً اللقاء األول و الثانًبعد اإلطالع على-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   برابح عطاء هللا          - إتحاد عٌن البٌضاء 21R30J1652        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  سلٌمانً مفتاح            - ترجً تقدٌدٌن 21R30J0012        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  بولٌفة شرف الدٌن        - ترجً تقدٌدٌن 21R30J0010        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

:أحداث أشٌر علٌها  
 

حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأن مساعده األول قد تعرض لإلعتداء اللفضً و الجسدي من طرف العبٌن من الفرٌق المحلً-   

:  و ذلك بعد نهاٌة المقابلة و بالتالً قررت اللجنة ماٌلً(إتحاد عٌن البٌضاء  )    

  بسبب إهانة الحكم(إتحاد عٌن البٌضاء  ) من نادي 142521R30Jمعاقبة الالعب بن منصور عبد الباسط رخصة رقم  -

تدفع فً أجل  دج 10.000 قدرهانافذة رامة غ+ مقابالت ( 04) النافذ ألربعة باإلقصاء  المساعد األول بعد نهاٌة المقابلة 

 .  (القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة ن م112)  لنص المادةطبقا  17/03/2022 من تارٌخ  شهر إبتداء 

  بسبب إهانة الحكم المساعد(إتحاد عٌن البٌضاء  ) من نادي 165221R30Jمعاقبة الالعب برابح عطاء هللا رخصة رقم  -

شهر إبتداء  تدفع فً أجل دج 10.000 قدرهانافذة رامة غ+ مقابالت ( 04) النافذ ألربعة باإلقصاء  األول بعد نهاٌة المقابلة 

 .  (القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة ن م112)  لنص المادةطبقا  17/03/2022 من تارٌخ   

 باإلقصاء النافذ لمدة (إتحاد عٌن البٌضاء  )من فرٌق  4064R30J21معاقبة الالعب بن منصور أحمد ضرار رخصة رقم - 

  24/02/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ غرامة نافذة  دج 10.000  +17/03/2022إبتداء من تارٌخ ( 01 )  سنة

القانون المنظم لبطولة   ن م114)  لنص المادة  بسبب اإلعتداء الجسدي على الحكم المساعد األول دون إحداث ضرر طبقا 

 . . (كرة القدم هواة  
 

( ج )القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   
 

  :11/03/2022 فئة األكابر لٌوم (إتحاد برٌان / إتحاد حاسً الدالعة )  مقابلة 566 القضٌة رقم

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

. تقرٌر الحكم الرئٌسًبعد اإلطالع على-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن مجغاٌة أحمد          - إتحاد حاسً الدالعة 21R30J0679       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  
شارف محمد             -  إتحاد حاسً الدالعة 21R30J0543       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب    

     لوعٌل طارق          - إتحاد حاسً الدالعة 21R30J0669        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
برحلً سلٌم               -  إتحاد برٌان 21R30J5603       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب   

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   21R30J0337 لوعٌل مسعود       -  إتحاد 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 17/03/2022               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

     شانع عبد النور       -  إتحاد برٌان 21R30J1402  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

 



 

:غرامات  

بسبب 24/02/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( إتحاد حاسً الدالعة )غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالف خمسة-   

  من القانون المنظم لبطولة كرة130)  و هذا تطبٌقا لنص المادة المتمثل فً فً دخول المناصرٌن للملعب نظٌمالت  سوء 

. ( القدم هواة   
 

  :11/03/2022 فئة األكابر لٌوم (نجوم إلٌزي /  شباب جامعة)  مقابلة 567 القضٌة رقم

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

. تقرٌر محافظ اللقاءبعد اإلطالع على-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  دباب مسعود              - شباب جامعة 21R30J1597       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J1293 طاهري محمد أمٌن    -  نجوم إلٌزي   

17/03/2022تدفع 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 

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J5673 قرٌدة حسام            -  نجوم إلٌزي    

17/03/2022تدفع 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 

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

:أحداث أشٌر علٌها  

  (شباب جامعة  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً عن وقوع شجار جماعً بٌن العبً الفرٌقٌن بسبب إستفزاز العبً نادي - 

   .21R30J1293   طاهري محمد األمٌن رخصة رقم  (نجوم إلٌزي  )قبل قائد فرٌق نادي  من

 

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 05 الفقرة 119نطبق نص المادة   
 

 باإلقصاء النافذ لثالثة 21R30J1119صاحب الرخصة رقم  بن قطاٌة إسماعٌل (شباب جامعة  )معاقبة قائد فرٌق نادي - 

  مقابالت بسبب المشاجرة الجماعٌة بعد صافرة نهاٌة المباراة و التً لم ٌتمكن من تحدٌد هوٌة فاعلٌها و بالتالً ٌعاقب(03)  

أجل شهر إبتداء من  تدفع فً   دج15.000 قدرهانافذة غرامة +  من نفس المادة 02  قائد الفرٌق كما تنص علٌه الفقرة 

  .17/03/2022 تارٌخ  
 

  (03)باإلقصاء النافذ لثالثة ( نجوم إلٌزي ) نادي من  29321R30J1رخصة رقم معاقبة الالعب طاهري محمد األمٌن - 

أجل  تدفع فً   دج15.000 قدرهانافذة غرامة +   مقابالت بسبب المشاركة فً المشاجرة الجماعٌة بعد صافرة نهاٌة المباراة 

  .17/03/2022 شهر إبتداء من تارٌخ   

 :غرامات

سوء  بسبب17/03/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شباب جامعة) غرامة ٌدفعها نادي دج  5.000 أالف خمسة -  

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

سوء  بسبب17/03/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (نجوم إلٌزي) غرامة ٌدفعها نادي دج  5.000 أالف خمسة -  

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

 

 

 



 

    إحتراز بخصوص مشاركة العب
 

هو الالعب قرٌدة (نجوم إلٌزي  )بخصوص مشاركة العب من نادي  ( شباب جامعة )نادي قبل  من هنيدوتم تإحتراز -   

.  فئة األكابر   21R30J5673  حسام رخصة رقم   

.مرفوض اإلحتراز :من حٌث الشكل    

:   من حٌث الموضوع  

 قد إعتراض على مشاركة الالعب المذكور سلفا بحجة أن هذا األخٌر لدٌه ( شباب جامعة )حٌث أن النادي الرٌاضً -        

 تحت رقم (وفاق المغٌر  ) األولى مع نادي 2021/2022         رخصتٌن إثنتٌن مع فرٌقٌن مختلفٌن خالل الموسم الحالً 

 .5673تحت رقم  (نجوم إلٌزي  ) و الثانٌة مع نادي 1515         

 خالل الموسم الجاري (وفاق المغٌر  )بعد التحقق ثبت بأن الالعب قرٌدة حسام كان فعال ٌنشط ضمن تشكٌلة نادي حٌث -        

  أي أثناء فترة اإلنتقاالت الشتوٌة02/03/2022 و التً تم إلغاءها إبتداء من بتارٌخ 1515 بالرخصة رقم 2021/2022        

  و بالتالً فإن30/06/2022 إلى غاٌة 03/03/2022إبتداء من تارٌخ  (نجوم إلٌزي  )        لٌتم تأهٌله ضمن تشكٌلة نادي 

 . قد كانت فً إطار قانونً (نجوم إلٌزي / شباب جامعة  )        مشاركة الالعب قرٌدة حسام أثناء مقابلة 
         

 

  لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة
 
 

.رفوض اإلحتراز م:من حٌث الشكل-   

:من حٌث الموضوع-   

إلنعدام األسس القانونٌة مع اإلبقاء على نتٌجة المقابلة على  (شباب جامعة  )رفض اإلحتراز المرفوع من طرف نادي -   

.  حالها  

 

  :11/03/2022 فئة األكابر لٌوم (نجم باب الوادي / أمل سٌدي مهدي )  مقابلة 568 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  حاوي إسحاق             - نجم باب الوادي 21R30J1642       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

  :12/03/2022 فئة األكابر لٌوم (نجم بوغفالة /  وفاق عٌن ماضً)  مقابلة 569القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

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

  داودي سعد               - وفاق عٌن ماضً 21R30J0434        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  تجانً شرف الدٌن       - نجم بوغفالة 21R30J0680        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

تٌماوي بالل              -  نجم بوغفالة 21R30J4140        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
  جعفور محمد العٌد       - نجم بوغفالة 21R30J0046        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

:      العب تمت اإلشارة علٌه

 إهانة الحكم الرئٌسً بعد ب (وفاق عٌن ماضً)  من فرٌق 025721R30Jالالعب زاوي أحمد عمار رخصة رقم قٌام - 

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

 . (القدم هواة القانون المنظم لبطولة كرة  من112 ) طبقا لنص المادة 17/03/2022ٌخ من تار  
 



 

  :12/03/2022 فئة األكابر لٌوم (وفاق هقار تمنراست / شباب بلدٌة عٌن صالح )  مقابلة 570 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  زٌن إسحاق               - شباب بلدٌة عٌن صالح 21R30J0185       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  

هالوي كمال              -  وفاق هقار تمنراست 21R30J1308       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب    
:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

     بن علً عقبة         -  وفاق هقار تمنراست 21R30J1210  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

( أ ) فئة األكابر الفوج لثانًالقسم الجهوي ا  
 

  :10/03/2022 فئة األكابر لٌوم (إتحاد قمار /  نادي بوغفالة)  مقابلة 571القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     بروبة بالل             - نادي بوغفالة 21R30J2318        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  لوزي عبد الكرٌم         - نادي بوغفالة 21R30J2321        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  بلمسعود أسامة            - إتحاد قمار 21R30J5572        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

شرٌط مهدي              -  إتحاد قمار 21R30J1739        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
  كشٌدة سفٌان              - إتحاد قمار 21R30J1746        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

  :10/03/2022 فئة األكابر لٌوم (أهلً القرارة / شباب الحدب )  مقابلة 572 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بحطٌطة سفٌان           - أهلً القرارة 21R30J0484       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

 

  :11/03/2022 فئة األكابر لٌوم (إتحاد الهماٌسة /  نادي المقارٌن)  مقابلة 573القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     بن خدوجة أٌوب      - نادي المقارٌن 21R30J5606       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  حالسة وهٌب             - نادي المقارٌن 21R30J1876       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  محلً عبد اإلله           - نادي المقارٌن 21R30J2123       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J2109 طراد عمر              -  نادي المقارٌن   

17/03/2022تدفع 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 

مرخً توفٌق             -  إتحاد الهماٌسة 21R30J1847        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
  دردوري نجٌب           - إتحاد الهماٌسة 21R30J1934       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  

:غرامات  
 

17/03/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (نادي المقارٌن  )ٌدفعها نادينافذة غرامة  دج 20.000 فعشرون أل -  

لنص المادةطبقا  (عدم تقدٌم وصل تسدٌد حقوق دراسة اإلحتراز  ) عدم تأكٌد اإلحتراز المدون على ورقلة المقابلة سبب  ب  

. ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة86)     
 

 

 

 

 



 

 إحتراز بخصوص مشاركة العب
 

المدعو (نادي المقارٌن  )بخصوص مشاركة العب ٌنتمً لنادي ( إتحاد الهماٌسة  )نادي قبل  من هنيدوتم تإحتراز -   

. 237521R30Jرخصة رقم   زوزو نضال 

.مرفوض اإلحتراز :من حٌث الشكل    

:   من حٌث الموضوع  

 قد إعتراض على مشاركة الالعب المذكور أعاله معلال ذلك كون هذا الالعب ( إتحاد الهماٌسة )حٌث أن النادي الرٌاضً -        

  و لم ٌستنفذ عقوبة مقابلة واحدة2021/2022بطاقات صفراء خالل مرحلة الذهاب للموسم الجاري  (04)         قد تحصل على 

 .          األلٌة المنصوص علٌها بموجب نص المادة  

 :بطاقات أثناء مرحلة الذهاب (04)بعد التحقق من وضعٌة الالعب زوزو نضال قد تبٌن فعال بأنه قد تحصل على حٌث -        

 .03/12/2021بتارٌخ  (شباب حاسً مسعود / نادي المقارٌن  )البطاقة األولى أثناء الجولة األولى مقابلة        * 

 .24/12/2021بتارٌخ  (نادي المقارٌن / إتحاد الهماٌسة  )البطاقة الثانٌة أثناء الجولة الرابعة مقابلة        * 

 .29/01/2022بتارٌخ  (إتحاد النزلة الوادي / نادي المقارٌن  )البطاقة الثالثة أثناء الجولة الثانٌة عشر مقابلة        * 

 بتارٌخ (نادي المقارٌن / شباب سٌدي عمران  )البطاقة الرابعة أثناء الجولة األخٌرة من مرحلة الذهاب مقابلة        * 

         04/02/2022. 

 / شباب حاسً مسعود  )حٌث بعد الرجوع لورقة المقابلة التً تخص الجولة األولى من مرحلة العودة و التً جمعت - 

  تبٌن بأن إسم الالعب زوزو نضال محل اإلحتراز لم ٌدون ما ٌعنً بالضرورة17/02/2022بتارٌخ  (  نادي المقارٌن 

    بأن الالعب لم ٌتم إشراكه و هو بذلك قد إستنفذ عقوبة المقابلة الواحدة المسلطة علٌه ألٌا بسبب تحصله على البطاقة

  (نادي المقارٌن  ) ضد مع فرٌقه 11/03/2022  الصفراء الرابعة أثناء مرحلة الذهاب و بالتالً فإن مشاركته بتارٌخ 

 . كان فً حٌز قانونً ال سبٌل لإلعتراض علٌه (  إتحاد الهماٌسة )  ضد فرٌق 
     

  لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة
 
 

.مرفوض اإلحتراز :من حٌث الشكل-   

:من حٌث الموضوع-   

إلنعدام الحجج القانونٌة مع اإلبقاء على نتٌجة المقابلة على (إتحاد الهماٌسة  )رفض اإلحتراز المرفوع من طرف نادي -   

.   حالها  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  :12/03/2022 فئة األكابر لٌوم (أمل العقلة /   بترول حاسً مسعود) مقابلة 574القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

. تقرٌر الحكم الرئٌسًبعد اإلطالع على-   

. تقرٌر محافظ اللقاءبعد اإلطالع على-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     بوعافٌة عالء الدٌن   - بترول حاسً مسعود 21R30J1979        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  روٌغً شمس الدٌن      - بترول حاسً مسعود 21R30J4887        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  بازٌن عبد هللا            - بترول حاسً مسعود 21R30J4834        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J0946 زٌد مختار              -  أمل العقلة   

17/03/2022تدفع 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 

العماري عبد الرزاق     -  أمل العقلة 21R30J5394        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
  عناد عبد الرحمان        - أمل العقلة 21R30J0969        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

:العبٌن أشٌر علٌهما  

  بإهانة الطاقم التحكٌمً بعد نهاٌة المقابلة (أمل العقلة  ) من نادي 096521R30Jقٌام الالعب بن عمر علً رخصة رقم  -

من تارٌخ  تدفع فً أجل شهر إبتداء دج 10.000 قدرهانافذة رامة غ+ مقابالت  04 النافذ لـ باإلقصاء  و علٌه ٌعاقب 

 (. القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة ن م112)  لنص المادةطبقا  17/03/2022  

  بإهانة الطاقم التحكٌمً بعد نهاٌة المقابلة (أمل العقلة  ) من نادي 353521R30Jقٌام الالعب سلٌق بشٌر رخصة رقم  -

من تارٌخ  تدفع فً أجل شهر إبتداء دج 10.000 قدرهانافذة رامة غ+ مقابالت  04 النافذ لـ باإلقصاء  و علٌه ٌعاقب 

 (. القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة ن م112)  لنص المادةطبقا  17/03/2022  

 

  :12/03/2022 فئة األكابر لٌوم (مولودٌة سٌدي سلٌمان /   القبة تماسٌن) مقابلة 575القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     غزال هانً            - القبة تماسٌن 21R30J1092        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  العابد سفٌان              - مولودٌة سٌدي سلٌمان 21R30J1658        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

( ب ) فئة األكابر الفوج لثانًالقسم الجهوي ا  

 

  :04/03/2022 فئة األكابر لٌوم (نادي سٌدي خوٌلد /   مولودٌة بامندٌل) مقابلة 576القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     نقاٌس عبد العزٌز     - مولودٌة بامندٌل 21R30J2658        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  ورنوغً حسٌن           - مولودٌة بامندٌل 21R30J2351        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  لعروسً أٌوب            - نادي سٌدي خوٌلد 21R30J1719        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  :10/03/2022 فئة األكابر لٌوم (أمل سوف /   شباب قصر ورقلة) مقابلة 577القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     معروف صهٌب       - شباب قصر ورقلة 21R30J2267        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  بن زرٌاطة شرف الدٌن - شباب قصر ورقلة 21R30J2116        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  بوشارب حسام الدٌن     - شباب قصر ورقلة 21R30J2150        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

     محجر عماد الدٌن     - شباب قصر ورقلة 21R30J2202        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J2115 فرتونً داود            -  شباب قصر ورقلة   

17/03/2022تدفع 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 

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J2119 ساٌح لمٌن              -  شباب قصر ورقلة   

17/03/2022تدفع 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 

     بالل محمد لخضر    - أمل سوف 21R30J0630        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

:غرامات  

بسبب 17/03/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شباب قصر ورقلة )غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالف خمسة-   

. ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة130)  و هذا تطبٌقا لنص المادة ( إنذارات 06) التسٌٌر للفرٌق   سوء   
 

  :11/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب القواطٌن /   شباب لقراف) مقابلة 578القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     قوٌدري فارس        - شباب لقراف 21R30J5149       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 
     بوقفة شعٌب           - شباب لقراف 21R30J0509       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

  :11/03/2022 فئة األكابر لٌوم (إتحاد الزقم /   شباب عٌن قدٌمة) مقابلة 579القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     رواي عبد السالم      - شباب عٌن قدٌمة 21R30J2535        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  خازن محمد لخضر      - شباب عٌن قدٌمة 21R30J5190        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  رواي عبد العزٌز        - شباب عٌن قدٌمة 21R30J2541        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
     معمري عبد الغانً    - شباب عٌن قدٌمة 21R30J2536       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J2556 مرزوق طارق          -  شباب عٌن قدٌمة   

17/03/2022تدفع 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 

     دٌدة عبد الكرٌم        - إتحاد الزقم 21R30J0918       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 
     لٌفة عباس              - إتحاد الزقم 21R30J2064       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

:غرامات  

بسبب 17/03/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شباب عٌن قدٌمة )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   
 

 

 

 

 

 



 

 

  :11/03/2022 فئة األكابر لٌوم (مولودٌة حاسً مسعود /   نادي سٌدي خوٌلد) مقابلة 580القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     قوارح محمد جابر    - نادي سٌدي خوٌلد 21R30J1954        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

  :11/03/2022 فئة األكابر لٌوم (مولودٌة سعٌد عتبة /   مولودٌة المقارٌن) مقابلة 581القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     باباي إلٌاس            - مولودٌة المقارٌن 21R30J5540        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  طٌبً عبد الحكٌم         - مولودٌة سعٌد عتبة 21R30J5316        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

  :11/03/2022 فئة األكابر لٌوم (مدرسة أمل النزلة /   أتلٌتٌك حاسً مسعود) مقابلة 582القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     بوعافٌة عبد الفتاح     - أتلٌتٌك حاسً مسعود 21R30J0488        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  مرزوقً سالم             - مدرسة أمل النزلة 21R30J0138        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

  :11/03/2022 فئة األكابر لٌوم (مولودٌة بامندٌل /   شهداء قمار) مقابلة 583القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  طقس عبد هللا             - شهداء قمار 21R30J2277        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

     مدقن أسامة            - مولودٌة بامندٌل 21R30J2367       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

( ج ) فئة األكابر الفوج لثانًالقسم الجهوي ا  
 

  :11/03/2022 فئة األكابر لٌوم (جٌل بن نانة /   مستقبل لماضً) مقابلة 584القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     بوسبحة حامد          - مستقبل لماضً 21R30J1084       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

  :11/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شبٌبة زلفانة /   جوهرة قصر الحٌران) مقابلة 585القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  ساٌحً صدام             - جوهرة قصر الحٌران 21R30J3617        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

     بن شاعة أكرم         - جوهرة قصر الحٌران 21R30J2380       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  بن قطاٌة فتحً           - شبٌبة زلفانة 21R30J0028        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

:غرامات  
 

17/03/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شبٌبة زلفانة  )ٌ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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  :11/03/2022 فئة األكابر لٌوم (نصر حاسً الدالعة /   إتحاد العسافٌة) مقابلة 586القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  صاولً مختار            - إتحاد العسافٌة 21R30J2013        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

     بوحملة محمد لمٌن    - إتحاد العسافٌة 21R30J5252        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  صحراوي عبد النور     - إتحاد العسافٌة 21R30J1998       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  قطاف عبد القادر         - نصر حاسً الدالعة 21R30J0941        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

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

 

  :12/03/2022 فئة األكابر لٌوم (وداد مدٌنة زلفانة / رائد متلٌلً )  مقابلة 587 القضٌة رقم

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   21R30J2680 ًحمداوي الطٌب     -  رائد متلٌل      

  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 17/03/2022               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   21R30J1703 لخداري أحمد لمٌن  -  وداد مدٌنة زلفانة      

  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 17/03/2022               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

:       أشٌر علٌهمسٌر

 باإلحتجاج 001521R30Dرحمانً عبد القادر رخصة رقم  (وداد مدٌنة زلفانة  )كاتب عام الفئات الصغرى لنادي قٌام - 

 نافذة غرامة   + 17/03/2022إبتداء من تارٌخ  (01)  لمقابلة واحدة النافذٌعاقب باإلقصاء و بالتالً   الحكم الرئٌسً على 

القانون المنظم لبطولة   من101 ) طبقا لنص المادة 17/03/2022أجل شهر إبتداء من تارٌخ  تدفع فً  دج2.000 قدرها  

 (. القدم هواة كرة  
 

  :12/03/2022 فئة األكابر لٌوم (وفاق برٌدة /   شباب السالم قصر الحٌران) مقابلة 588القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J5391 الحٌران.شباب السالم ق    رحمون عماد           -  

17/03/2022تدفع 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 

     برادٌد أحمد            - وفاق برٌدة 21R30J0441        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

 

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

  (:12/03/2022 فئة األواسط لٌوم إتحاد أفلو/ إتحاد الزاوٌة العابدٌة )  مقابلة 589القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

. تقرٌر الحكم الرئٌسًبعد اإلطالع على-   

هذا األخٌر الذي  ( إتحاد أفلو)لزائر نادي  عدم حضور الفرٌق احٌث صرح الحكم الرئٌسً بأن المقابلة لم تلعب بسبب-   

  :  ماٌلًاللجنة و علٌه قررت  لم ٌقدم تبرٌرا عن سبب تغٌبه خالل األجال الممنوحة قانونا 

. (إتحاد الزاوٌة العابدٌة)  لصالح نادي 03/00  بنتٌجة  (إتحاد أفلو )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي  -   

.17/03/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (إتحاد أفلو ) ٌدفعها نادي  نافذة دج غرامة مالٌة 30000ثالثون ألف -   

 



 

 

  (:16/03/2022فئة األواسط لٌوم مستقبل بلدٌة الروٌسات / إتحاد أفلو )  مقابلة 590القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

  ( مستقبل بلدٌة الروٌسات)لزائر نادي  عدم حضور الفرٌق احٌث صرح الحكم الرئٌسً بأن المقابلة لم تلعب بسبب- 

  :  ماٌلًاللجنة و علٌه قررتهذا األخٌر الذي لم ٌقدم تبرٌرا عن سبب تغٌبه خالل األجال الممنوحة قانونا   

. (إتحاد أفلو ) لصالح نادي 03/00  بنتٌجة  ( مستقبل بلدٌة الروٌسات)خسارة المقابلة بالنسبة لنادي  -   

 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( مستقبل بلدٌة الروٌسات ) ٌدفعها نادي  نافذة دج غرامة مالٌة 30000ثالثون ألف - 

17/03/2022.  
 

  (:16/03/2022 فئة األواسط لٌوم (شباب بنً ثور / مشعل حاسً مسعود )  مقابلة 591القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

عسال ٌوسف            -  مشعل حاسً مسعود 21R30J0781       لخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ا  

     بوغرارة جهٌد         - شباب بنً ثور 21R30J0750        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
     جعفور محمد األمٌن  - شباب بنً ثور 21R30J0743        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

   :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

    بلحاج شرف الدٌن    -  شباب بنً ثور 21R30J0737 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

     من القانون المنظم لبطولة    87)  طبقا لنص المادة 17/03/2022إبتداء من تارٌخ  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافذة

.      (               كرة القدم الفئات الصغرى   

    بوعافٌة محمد سهٌل  -  شباب بنً ثور 21R30J5397 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

     من القانون المنظم لبطولة    87)  طبقا لنص المادة 17/03/2022إبتداء من تارٌخ  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافذة

.      (               كرة القدم الفئات الصغرى   
 

 

 تسوٌة وضعٌة عقابٌة
 

  07/03/2022 بتارٌخ 352 تحت رقم (مولودٌة البٌضاء  )بعد اإلطالع على الطلب المودع من طرف نادي - 

  فئة األكابر5406R30J21الذي من خالله تم طلب تسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعب نوي سلٌمان رخصة رقم   و 

 .  المنخرط لدى الرابطة الجهوٌة لكرة القدم البلٌدة(الترجً الرٌاضً اإلدرٌسٌة  )  الوافد من نادي 

  مشمولة بالنفاذ خالل الموسم الجاري(01)حٌث أن الالعب نوي سلٌمان قد تحصل على عقوبة اإلقصاء لمقابلة واحدة - 

 و (إتحاد عٌن تاقوراٌت / الترجً الرٌاضً اإلدرٌسٌة  )  بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم أثناء اللقاء الذي جرى بٌن 

  جلسة 250 القضٌة رقم 11  هو األمر الثابت بمحضر لجنة اإلنضباط التابعة للرابطة الجهوٌة لكرة القدم البلٌدة تحت رقم 

  07/02/2021. 

  قد صرح بأن الالعب نوي سلٌمان لم ٌستنفذ العقوبة المسلطة علٌه من طرف الرابطة(مولودٌة البٌضاء  )حٌث أن فرٌق - 

 (نادي المنظر الجمٌل / مولودٌة البٌضاء  )  الجهوٌة لكرة القدم البلٌدة و تم التعاقد معه و إشراكه فً المقابلة التً جمعت 

 .و هو تحت طائلة العقوبة  18/02/2022بتارٌخ   
     

 

بعد الدراسة قررت اللجنة 
 

 

  ( مولودٌة البٌضاء ) فئة األكابر المنتمً لنادي 5406R30J21 الالعب نوي سلٌمان رخصة رقم لتسوٌة وضعٌة- 

 .هواةمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم  134دة الما نطبق نص  

 مقابلة واحدة نافذة+ بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم  ذة ناف(01)ة واحدة مقابلمعاقبة الالعب نوي سلٌمان باإلقصاء ل- 

 .2022 /10/03 إبتداء من تارٌخمقابلتٌن نافذتٌن  (02) ٌساوي فً المجموع ما ( 01 + 01) خاصة بالتسوٌة أي ( 01)  

 



 

 تسوٌة وضعٌة عقابٌة
 

  14/03/2022 بتارٌخ 377 تحت رقم (أمل سٌدي بوزٌد  )بعد اإلطالع على الطلب المودع من طرف نادي - 

 .  فئة األكابر2563R30J21الذي من خالله تم طلب تسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعب بومدٌن حسام الدٌن رخصة رقم   و 

  أثناء18/02/2022 مقابالت بتارٌخ (03)على عقوبة اإلقصاء النافذ لثالثة الالعب بومدٌن حسام الدٌن حٌث تحصل - 

 .(أمل سٌدي بوزٌد / وفاق برٌدة  ) المقابلة التً جرت أطوارها بٌن فرٌق 

 قد شارك و هو ما ٌزال تحت طائلة العقوبة قد صرح بأن الالعب بومدٌن حسام الدٌن (أمل سٌدي بوزٌد ) حٌث أن نادي  - 

 .   دون تحدٌد المقابلة أو المقابالت التً شارك فٌها فً طلب تسوٌة الوضعٌة
      

 

بعد الدراسة قررت اللجنة 
 

 

 فئة األكابر ( أمل سٌدي بوزٌد ) المنتمً لنادي 2563R30J21 الالعب بومدٌن حسام الدٌن رخصة رقم لتسوٌة وضعٌة- 

 .هواةمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم  134دة الما نطبق نص  

  (01)مقابلة واحدة نافذة  +  ذة نافمقابالت( 03) بثالثة 2563R30J21معاقبة الالعب بومدٌن حسام الدٌن رخصة رقم - 

 .17/03/2022 إبتداء من تارٌخمقابالت نافذة  (04) ٌساوي فً المجموع ما ( 01 + 03)   خاصة بالتسوٌة أي 
 

  :04/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب بلدٌة إلٌزي /  أولمبً الوادي) مقابلة  522تكملة لدراسة القضٌة رقم 
 

10/03/2022 جلسة ٌوم 17محضر رقم   
 

 

 إحتراز بخصوص مشاركة العب
 

هو الالعب  (أولمبً الوادي  )بخصوص مشاركة العب من نادي  ( شباب بلدٌة إلٌزي )نادي قبل  من هنيدوتم تإحتراز -   

.  فئة األكابر   21R30J5180  رقٌعة محمد رخصة رقم   

.مقبول اإلحتراز :من حٌث الشكل    

:   من حٌث الموضوع  

 قد إعتراض على مشاركة الالعب المذكور سلفا بحجة أن لدٌه خالل ( شباب بلدٌة إلٌزي )حٌث أن النادي الرٌاضً -        

 و الثانٌة مع نادي (شباب بنً ثور  ) رخصتٌن إثنتٌن مع فرٌقٌن مختلفٌن األولى مع نادي 2021/2022         الموسم الحالً 

 .(أولمبً الوادي  )         

 خالل الموسم الجاري (شباب بنً ثور  )بعد التحقق ثبت بأن الالعب رقٌعة محمد كان فعال ٌنشط ضمن تشكٌلة نادي حٌث -        

 إبتداء من تارٌخ  (أولمبً الوادي  ) و أثناء فترة اإلنتقاالت الشتوٌة تم تأهٌله ضمن تشكٌلة نادي 2021/2022        

 (أولمبً الوادي  ) األمر الثابت من خالل وصل التسرٌح المودع من طرف نادي 30/06/2022 إلى غاٌة 08/02/2022        

          لدى مصلحة اإلجازات بالرابطة الجهوٌة لكرة القدم ورقلة و بالتالً فإن مشاركة الالعب رقٌعة محمد أثناء مقابلة

 . تعد قانونٌة (شباب بلدٌة إلٌزي / أولمبً الوادي  )        
         

 

  لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة
 
 

.قبول اإلحتراز م:من حٌث الشكل-   

:من حٌث الموضوع-   

 



 

إلنعدام األسس القانونٌة مع اإلبقاء على نتٌجة المقابلة  (شباب بلدٌة إلٌزي  )رفض اإلحتراز المرفوع من طرف نادي - 

.على حالها  

 .الباقً دون تغٌٌر
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             لمسٌر اإلداري لقسم اإلنضباطا
                           درٌس الهواري               

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 


