
 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم

الرابطة الجهوٌة لكرة القدم ورقلة 
 

 

 

  2021/2022الموسم الرٌاضً 

19:المحضر رقم  

     24/03/2022:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
 
   
 

       دراسة القضاٌا        

( أ )مقابالت القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   
 

  :18/03/2022 فئة األكابر لٌوم (هالل بلدٌة غرداٌة /  مستقبل بلدة عمر)  مقابلة 592القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     غطاس عبد المومن    - مستقبل بلدة عمر 21R30J1598        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  قاسمً جمال              - هالل بلدٌة غرداٌة 21R30J1337        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

  :18/03/2022 فئة األكابر لٌوم (إتحاد الحمادٌن /  شباب سٌدي بوعزٌز)  مقابلة 593 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
حمادي صالح            -  شباب سٌدي بوعزٌز 21R30J1586       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب    

     بن موالي عباس      - إتحاد الحمادٌن 21R30J1283        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

خباش محمد الطاهر     -  إتحاد الحمادٌن 21R30J5194       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب   
بن تركٌة محمد األمٌن   -  إتحاد الحمادٌن 21R30J1177       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب   

 

  :19/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب بلدٌة إلٌزي /  مولودٌة شباب المخادمة)  مقابلة 594القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     بوخالفة موسى         - مولودٌة شباب المخادمة 21R30J5593        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  زواوشة صهٌب          - مولودٌة شباب المخادمة 21R30J5279        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

     بطٌن عمر             - شباب بلدٌة إلٌزي 21R30J1306        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  زاوي سٌدي الشٌخ       - شباب بلدٌة إلٌزي 21R30J1189        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  مدهوش أحمد             - شباب بلدٌة إلٌزي 21R30J1289        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

  :19/03/2022 فئة األكابر لٌوم (مستقبل موفلون / أولمبً الوادي )  مقابلة 595القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     نكوة عمر              - أولمبً الوادي 21R30J1968        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

 

 

 

 

 

 



 

  (:19/03/2022فئة األكابر لٌوم  (إتحاد األغواط / وفاق المغٌر  ) مقابلة 596القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأنه تقرر عدم إجراء المقابلة و ذلك نظرا لعدم إكتمال النصاب القانونً من جانب العبً-   

:فوات الوقت القانونً و علٌه قررت اللجنة إلى غاٌة (إتحاد األغواط  )  نادي   
  

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

.(وفاق المغٌر  ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  (إتحاد األغواط  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.(إتحاد األغواط  ) نقاط من رصٌد نادي (06)خصم ستة -   

.24/03/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (إتحاد األغواط  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج10.000عشرة أالف -   

 

( ب )القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   
 

  :18/03/2022 فئة األكابر لٌوم (مولودٌة البٌضاء /  إتحاد النخلة)  مقابلة 597 القضٌة رقم

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر الحكم الرئٌسً-   

.(إتحاد النخلة  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن سالم عاصم           - إتحاد النخلة 21R30J1443        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  معتوقً ٌزٌد              - إتحاد النخلة 21R30J1472        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

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

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   21R30J1226 مدخل عبد الرزاق  -  إتحاد النخلة      

  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 24/03/2022               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   21R30J0911 بن سعٌد مصطفى   -  مولودٌة البٌضاء      

  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 24/03/2022               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   
 

  دقٌقة نتٌجة إقتحام ساحة الملعب من قبل عدد من مناصري الفرٌق المحل20ًعرفت توقفا مؤقتا دام لمدة  المقابلة حٌث أن- 

  هؤالء الذٌن قاموا برمً الحجارة داخل الملعب لكن دون إلحاق أٌة أضرار سواء بالنسبة للمعدات أو (إتحاد النخلة  )  

  أحدهما من الفرٌق المستقبل (02)  السالمة الجسدٌة لألفراد و قد تزامن ذلك مع وقوع ضرب متبادل بٌن العبٌن إثنٌن 

لٌتطور األمر إلى وقوع مناوشات بٌن عدد من العبً (مولودٌة البٌضاء  ) و الثانً من الفرٌق الضٌف (إتحاد النخلة  )    

.  الفرٌقٌن لتتم بعدها تهدئة الوضع و إستئناف المباراة   

. بسبب المناوشات التً وقعت(02)حٌث صرح الحكم الرئٌسً عن وجود إصابتٌن -   
  

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة القسم الجهوي األول و الثانً (  2 )فقرة  119طبق نص المادة ن  

 قررت اللجنة
 

 

 

 



 

 

 النافذة لثالثة باإلقصاء 147621R30J مومن بكوش أحمد تجانً رخصة رقم (إتحاد النخلة  )معاقبة قائد فرٌق نادي - 

  بسبب المشاجرة 24/03/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000 قدرهانافذة  غرامة  + مقابالت( 03)  

 .   الجماعٌة بٌن الالعبٌن دون تحدٌد هوٌة المشاركٌن فٌها

 

 ( 03)النافذة لثالثة  باإلقصاء 090621R30J غول أحمد رخصة رقم (مولودٌة البٌضاء  )معاقبة قائد فرٌق نادي - 

  بسبب المشاجرة 24/03/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000 قدرهانافذة  غرامة  + مقابالت  

 .   الجماعٌة بٌن الالعبٌن دون تحدٌد هوٌة المشاركٌن فٌها

 

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة القسم الجهوي األول و الثانً  (ج  )فقرة  49طبق نص المادة ن  

 قررت اللجنة
 

24/03/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (إتحاد النخلة  ) ها ناديفعغرامة نافذة ٌد دج 10.000عشرة أالف -    

.دون إحداث أٌة أضرار بالنسبة للمعدات أو األفراد  بسبب رمً الحجارة داخل أرضٌة الملعب من طرف الجمهور   
 

  بسبب24/03/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (إتحاد النخلة) ٌدفعها نادي  نافذة غرامةدج  5.000 أالف خمسة -

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

  :19/03/2022 فئة األكابر لٌوم (رائد سٌدي ساعد / ترجً تقدٌدٌن )  مقابلة 598القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

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

  طالبً ٌاسٌن             - رائد سٌدي ساعد 21R30J1199       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  لدرع عبد الواحد         - رائد سٌدي ساعد 21R30J1215       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  قرع إبراهٌم              - رائد سٌدي ساعد 21R30J1927       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  جابري الحاج             - رائد سٌدي ساعد 21R30J1209        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

  :19/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب قصر الحٌران / وفاق مقر )  مقابلة 599القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     قواسم عماد            - وفاق مقر 21R30J0284        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  خدران ضٌاء الدٌن       - وفاق مقر 21R30J0977        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  بن عزوز شكٌب          - وفاق مقر 21R30J0553        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  بن شاعة عمر            - شباب قصر الحٌران 21R30J2772        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  بوط عبد الرزاق          - شباب قصر الحٌران 21R30J5329        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   21R30J1560 بن دحمان أحمد     -  وفاق مقر      

  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 24/03/2022               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   21R30J2782 شوشة محمد أمٌن   -  شباب قصر الحٌران      

  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 24/03/2022               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   
 



 

  :19/03/2022 فئة األكابر لٌوم (رائد حاسً القارة /  شمس األصٌل تمنراست)  مقابلة 600 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  أوبٌهاتً ناجم             - شمس األصٌل تمنراست 21R30J1257        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  سعٌدات إبراهٌم          - رائد حاسً القارة 21R30J0094        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  بلحاج ٌاسٌن              - رائد حاسً القارة 21R30J0095        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

( ج )القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   
 

  :18/03/2022 فئة األكابر لٌوم (وفاق عٌن ماضً / نجوم إلٌزي )  مقابلة 601القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     مستوري أكرم         - نجوم إلٌزي 21R30J5563        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

  :18/03/2022 فئة األكابر لٌوم (أمل سٌدي مهدي / شباب تبسبست )  مقابلة 602القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     دومان تجانً          - شباب تبسبست 21R30J1569        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  مشٌش عادل              - أمل سٌدي مهدي 21R30J4641       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  العٌفاوي نور الدٌن       - أمل سٌدي مهدي 21R30J1627       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

  :18/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب بلدٌة عٌن صالح /  إتحاد برٌان)  مقابلة 603 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  مبخوتً علً             - إتحاد برٌان 21R30J1421        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  زٌطوط علً              - إتحاد برٌان 21R30J0975        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  أوالد الحاج علً محمد  - إتحاد برٌان 21R30J1409        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

كوارشٌة محمد األمٌن   -  إتحاد برٌان 21R30J5500        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J1145 بن خدة ٌوسف        -  إتحاد برٌان    

24/03/2022تدفع 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 

بوعشة جابر              -  شباب بلدٌة عٌن صالح 21R30J0140        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

بن زاٌد سعٌد             -  شباب بلدٌة عٌن صالح 21R30J0142        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
  زٌن إسحاق               - شباب بلدٌة عٌن صالح 21R30J0185        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  علوانً ٌوسف            - شباب بلدٌة عٌن صالح 21R30J5288        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     أبلٌلة عبد الكرٌم      -  شباب بلدٌة عٌن صالح 21R30J0080  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

:غرامات  

بسبب سوء  24/03/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( إتحاد برٌان )غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالف خمسة-   

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

24/03/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شباب بلدٌة عٌن صالح )غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالف خمسة-   

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

 

 



 

  :18/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب جامعة /  وفاق هقار تمنراست)  مقابلة 604 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن مسعود هٌثم           - وفاق هقار تمنراست 21R30J1073        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  زاهً عبد الرحمان      - وفاق هقار تمنراست 21R30J2290        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  دغٌش محمد أمٌن        - شباب جامعة 21R30J1429        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

قنونً محمد العٌد         -  شباب جامعة 21R30J1433        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بروش أٌمن              -  وفاق هقار تمنراست 21R30J5530 بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم  

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

 

( أ ) فئة األكابر الفوج ثانًالقسم الجهوي ال  
 

  :18/03/2022 فئة األكابر لٌوم (إتحاد بلدٌة أنقوسة / مولودٌة سٌدي سلٌمان )  مقابلة 605 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  روٌجع أٌوب             - مولودٌة سٌدي سلٌمان 21R30J1924        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  غرٌانً توفٌق            - إتحاد بلدٌة أنقوسة 21R30J2409        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
:      العب أشٌر علٌه

 إهانة الحكم الرئٌسً بعد نهاٌة  ب (مولودٌة سٌدي سلٌمان)  من فرٌق 165921R30Jالالعب قدٌر ربٌع رخصة رقم قٌام - 

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

 . (القدم هواة القانون المنظم لبطولة كرة  من112 ) طبقا لنص المادة 24/03/2022ٌخ من تار  
 

  :18/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب الحدب / أمل العقلة )  مقابلة 606 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  العماري عبد الرزاق     - أمل العقلة 21R30J5394        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
بلقاسمً عمر             -  أمل العقلة 21R30J1146        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

     نصٌري عبد الجلٌل   - شباب الحدب 21R30J2476        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

بن طاجٌن أمٌن عبد هللا  -  شباب الحدب 21R30J2431        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
 

  :18/03/2022 فئة األكابر لٌوم (نادي المقارٌن / أهلً القرارة )  مقابلة 607 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  كرٌبع أحمد               - أهلً القرارة 21R30J0536       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  

داودي حرز هللا           -  أهلً القرارة 21R30J0479        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

  مقداد لحسن               - نادي المقارٌن 21R30J2379       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  :18/03/2022 فئة األكابر لٌوم (القبة تماسٌن / إتحاد قمار )  مقابلة 608 القضٌة رقم

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر الحكم الرئٌسً-   

.(إتحاد قمار  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

.(القبة تماسٌن  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

  بسبب وقوع شجار جماعً بٌن عدد من العبً و مسٌري85 توقفت فً الدقٌقة  المقابلةحٌث صرح الحكم الرئٌسً بأن- 

. من جهة ثانٌة ولم حدٌد هوٌة الفاعلٌن من كال الجهتٌن(القبة تماسٌن  )  من جهة و ضٌفه (إتحاد قمار  )  الفرٌقٌن المحلً   

 

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة القسم الجهوي األول و الثانً (  03 )فقرة  119طبق نص المادة ن   

  قررت اللجنة

  

.(القبة تماسٌن  ) و نادي  (إتحاد قمار  )نادي  لكل من خسارة المقابلة بالنسبة-   

 +  مقابالت( 03)النافذة لثالثة  باإلقصاء 173521R30J لسود عصام رخصة رقم (إتحاد قمار  )معاقبة قائد فرٌق نادي - 

  بسبب المشاجرة الجماعٌة بٌن 24/03/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000 قدرهانافذة  غرامة  

 .   الالعبٌن دون تحدٌد هوٌة المشاركٌن فٌها

 ( 03)النافذة لثالثة  باإلقصاء 243721R30J فارورو سفٌان رخصة رقم (القبة تماسٌن  )معاقبة قائد فرٌق نادي - 

  بسبب المشاجرة 24/03/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000 قدرهانافذة  غرامة  + مقابالت  

 .   الجماعٌة بٌن الالعبٌن دون تحدٌد هوٌة المشاركٌن فٌها

 بمنعه من مزاولة 24/03/2022 إبتداء من تارٌخ (01)النافذة لمدة سنة باإلقصاء  (إتحاد قمار  )معاقبة كاتب عام نادي - 

   أي نشاط أو مهام لها عالقة بكرة القدم بسبب المشاجرة الجماعٌة بٌن الالعبٌن و المسٌرٌن و التً لم تحدٌد هوٌة المشاركٌن

 .   فٌها

 بمنعه من مزاولة 24/03/2022 إبتداء من تارٌخ (01)النافذة لمدة سنة باإلقصاء  (القبة تماسٌن  )معاقبة كاتب عام نادي - 

   أي نشاط أو مهام لها عالقة بكرة القدم بسبب المشاجرة الجماعٌة بٌن الالعبٌن و المسٌرٌن و التً لم تحدٌد هوٌة المشاركٌن

 .   فٌها

  24/03/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (إتحاد قمار  )ها نادي دفع نافذة يغرامة دج 5.000 خمسة أالف  - 

. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة131 بسبب سوء التنظٌم للفرٌق طبقا لنص المادة   

.24/03/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (القبة تماسٌن  )غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج 20.000عشرون ألف -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  :18/03/2022 فئة األكابر لٌوم (نادي بوغفالة / إتحاد الهماٌسة ) مقابلة  609 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

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

بلحاج عبد الرزاق        -  نادي بوغفالة 21R30J5273        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
     لوزي عبد الكرٌم      - نادي بوغفالة 21R30J2321        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

:قوبات بالطرودع  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

     قدوري فارس        -  إتحاد الهماٌسة 21R30J5239  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

 

 إحترازات بخصوص مشاركة العبٌن
 

.فإن دراسته ستتم فً وقت الحق (إتحاد الهماٌسة  )بالنسبة لإلحتراز المرفوع من طرف نادي -   

 

زكً علً (إتحاد الهماٌسة  )بخصوص العب فرٌق  ( نادي بوغفالة ) قبل فرٌق من هنيدوتم ت  الذيحترازبالنسبة لإل-   

.   فئة األكابر 21R30J0920  رخصة رقم   

  

.مرفوض   اإلحتراز :من حٌث الشكل  

:   من حٌث الموضوع  

 24/02/2022 جلسة 15 سبق الفصل بخصوص وضعٌة الالعب محل اإلحتراز زكً علً بمحضر لجنة اإلنضباط رقم -       

 .         466         القضٌة رقم 

 
         

 

  لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة

 
 

.مرفوض اإلحتراز :من حٌث الشكل-   

:من حٌث الموضوع-   

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

.  حالها  

 

  :22/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب الحدب / بترول حاسً مسعود )  مقابلة 610 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  جالخ عبد الرحٌم         - بترول حاسً مسعود 21R30J1933        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

نصٌري محمد ٌاسٌن     -  شباب الحدب 21R30J2428        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
 

 

 

 

 

 



 

 

  :22/03/2022 فئة األكابر لٌوم (أهلً القرارة / نادي بوغفالة )  مقابلة 611 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  داودي نور الدٌن         - أهلً القارة 21R30J0688        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

  :22/03/2022 فئة األكابر لٌوم (إتحاد قمار / إتحاد أنقوسة )  مقابلة 612 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  حدو سٌدي سعٌد         - إتحاد أنقوسة 21R30J2418        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
بوحجة محمد العٌد       -  إتحاد أنقوسة 21R30J2385        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

     شرفً نزار            - إتحاد قمار 21R30J1761        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
:قوبات بالطرودع  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

     رضوانً محمد العٌد-  إتحاد قمار 21R30J1741  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

 

  :22/03/2022 فئة األكابر لٌوم (مولودٌة سٌدي سلٌمان / إتحاد النزلة الوادي )  مقابلة 613 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن عمر طالل            - إتحاد النزلة الوادي 21R30J5400        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
بركبٌة بوعالم            -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 21R30J2331        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

 

( ب ) فئة األكابر الفوج ثانًالقسم الجهوي ال  

 

  :17/03/2022 فئة األكابر لٌوم (مولودٌة المقارٌن / إتحاد الزقم )  مقابلة 614 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  سوٌد محمد               - إتحاد الزقم 21R30J2517       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  

بلحسن محمد جابر       -  مولودٌة المقارٌن 21R30J1764       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب    
 

  :18/03/2022 فئة األكابر لٌوم (نادي سٌدي خوٌلد / مدرسة أمل النزلة )  مقابلة 615 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  غراٌري نبٌل             - مدرسة أمل النزلة 21R30J2655        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

مفالح أسامة              -  نادي سٌدي خوٌلد 21R30J4553        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
  لعروسً أٌوب            - نادي سٌدي خوٌلد 21R30J1719        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

  :18/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب لقراف / مولودٌة سعٌد عتبة )  مقابلة 616 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  طٌبً الطٌب              - مولودٌة سعٌد عتبة 21R30J2479        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
بن عطاء هللا صابر      -  شباب لقراف 21R30J1906        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

 

 

 



 

  :18/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب عٌن قدٌمة / مولودٌة بامندٌل )  مقابلة 617 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  شنٌن نبٌل                 - مولودٌة بامندٌل 21R30J2344        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

زعطوط عبد المالك      -  مولودٌة بامندٌل 21R30J2660        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
  معمري شمس الدٌن      - شباب عٌن قدٌمة 21R30J5417       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

معمري نصر الدٌن       -  شباب عٌن قدٌمة 21R30J2558        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
 

  :18/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شهداء قمار / مولودٌة حاسً مسعود )  مقابلة 618 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  تواتً بدر الدٌن          - مولودٌة حاسً مسعود 21R30J3372       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

مختاري محمد ولٌد      -  مولودٌة حاسً مسعود 21R30J2083       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب   

  زروقً رمزي           - مولودٌة حاسً مسعود 21R30J1851       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

دادي فاروق              -  شهداء قمار 21R30J1897        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
  رخ محمد                 - شهداء قمار 21R30J1724       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

  (:22/03/2022فئة األكابر لٌوم  (أمل العقلة / نادي المقارٌن  ) مقابلة 619القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر حكم المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر مراقب اللقاء-   

.(نادي المقارٌن  )بعد اإلطالع على تقرٌر -   

.(نادي المقارٌن  )بعد اإلستماع لممثل عن فرٌق -   

.(أمل العقلة  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

.(أمل العقلة  )بعد اإلستماع لممثل عن فرٌق -   

حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأن المقابلة توقفت بٌن الشوطٌن و ذلك بعد إكتشاف وجود العب منتحل شخصٌة العب أخر-   

. (أمل العقلة  ) ضمن تشكٌلة نادي الفرٌق الزائر   

حٌث صرح الحكم الرئٌسً بان الالعب الحقٌقً قد مثل أمامه فعال بصفته الحقٌقة أثناء مرحلة مراقبة اإلجازات لٌتفاجأ-   

ٌتقدم إلٌه و ٌنبهه بأن الالعب الذي مر على مرحلة المرافبة (نادي المقارٌن  )  أثناء سٌر الشوط األول بكاتب عام فرٌق   

.  قد تم إستبداله بالعب أخر  

و ٌطلب منه بإلحاح تدوٌن (نادي المقارٌن  )حٌث أن الحكم الرئٌسً واصل الشوط األول لٌتقدم إلٌه كاتب عام فرٌق -   

   إحتراز بخصوص العب منتحل لشخصٌة العب أخر فما كان على الحكم إال قبول ذلك لكن مع رفضه التوقٌع على اإلحتراز

.من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 86 ألنه كان ٌرى بعدم قانونٌته كونه خرق واضح لنص المادة   

  قد ورد فً فحواها ما ٌفٌد صراحة أن الحكم هو المسؤولمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 77حٌث أن المادة - 

.   الوحٌد عن مجرٌات المقابلة  

 

 

 



 

حٌث أن الحكم الرئٌسً ما كان علٌه إال أن طلب من محافظ اللقاء التأكد من هوٌة الالعب المشتبه فٌه قبٌل الدخول إلستئناف-   

إحضار الالعب الذي شارك فً الشوط األول  (أمل العقلة  )  الطور الثانً من المباراة فقد طلب كالهما من كاتب عام نادي   

بإحضار الالعب الحقٌقً (أمل العقلة  )إال أنه إتضح بأن الالعب المطلوب قد غادر الملعب لٌقوم كاتب عام  (المنتحل  )   

   الذي إنتحلت شخصٌته محاوال أي الكاتب العام تضلٌل الجمٌع لٌأكد له الحكم الرئٌسً بأن هذا الالعب قد مر حقا أمامه أثناء

   مرحلة مراقبة اإلجازات التً سبقت ضربة اإلنطالقة إال أنه متأكد بأنه لم ٌشاهده ٌشارك طٌلة الشوط األول بل شاهد العبا

.  أخر ٌلعب برقمه و ٌستحٌل أال ٌمٌز بٌن هذا و ذاك  

حٌث أن الحكم الرئٌسً تٌقن بأن هناك غش قد حدث ما بٌن مرحلتً المراقبة و دخول الملعب أي أنه قد وقع تغٌٌر بٌن-   

هذا (نادي المقارٌن  )  العبٌن إثنٌن لم ٌتفطن له أحد إال أثناء سٌر الشورط األول كان أول من تفطن له هو كاتب عام فرٌق   

.  األخٌر الذي ما كان علٌه سوى إخطار الحكم الرئٌسً بالواقعة  

حٌث أن محافظ اللقاء بدوره قد صرح بأن الالعب الذي مثل أمامه و أمام الحكم الرئٌسً لم ٌكن نفسه الالعب الذي شارك-   

كما أكد الجمٌع (نادي المقارٌن  )   أثناء الشوط األول و هو األمر الذي  أكده مساعدي الحكم باإلضافة لكاتب عام فرٌق   

.  فً نفس الوقت بأن الالعب الماثل أمامهم قد مر على مرحلة المراقبة و كان حاضرا  

بغٌة إحضار الالعب المشتبه فٌه إلتخاد (أمل العقلة  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأنه إتخذ إجراء للضغط على نادي -   

  لم ٌتقبل القرار(أمل العقلة  ) العبٌن فقط إال أن فرٌق 10و مواصلة الشوط الثانً بعشرة  (طرده  )  اإلجراء الالزم ضده 

.مصرا بأن الالعب الحقٌقً الذي ٌقف أمام الحكم هو من شارك فً الشوط األول   الصادر عن الحكم و بقً  

  العبٌن كل ذلك 10لم ٌمتثل لقراره و رفض لعب المباراة بعشرة  (أمل العقلة  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأن نادي - 

    بشهادة مساعدٌه و محافظ اللقاء فما كان على الحكم الرئٌسً سوى اإلنتظار و بعد نهاٌة الوقت القانونً أعلن عن نهاٌة

.اللعب بعد إكتشاف إستعماله التحاٌل (أمل العقلة  )   المقابلة بسبب رفض فرٌق   

ٌمكن أخذه بعٌن اإلعتبار ال (نادي المقارٌن  )حٌث ثبت بعد دراسة ملف القضٌة بأن اإلحتراز المرفوع من قبل فرٌق -   

تدوٌن اإلحترازات قبل بداٌة المباراة و هو األمر الذي كان من التً تستوجب 86    كونه ٌتنافى تماما و بنود نص المادة  

     درب الخٌال مدام جمٌع الالعبٌن ألن التحاٌل كان غائبا فً تلك األثناء حسب تصرٌح جمٌع الرسمٌٌن بل وقع بعد إستكمال

.     جمٌع اإلجراءات اإلدارٌة  

اإلمتثال لقرار الحكم ومواصلة اللقاء بتشكٌلة منقوصة خصوصا و أن (أمل العقلة  )حٌث كان من باب أولى على نادي -   

.   الجمٌع ٌقر بأن هنالك فعال العب قد تم إشراكه عن طرٌق التدلٌس إال أن الحظ قد مكنه من الفرار  

:  و التً تقضً بماٌلً  (مرحلة العودة  ) 62حٌث أن اللجنة قررت اإلكتفاء بتطبٌق الفقرة األولى من نص المادة -   

.(نادي المقارٌن  ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  (أمل العقلة  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.(أمل العقلة  ) نقاط من رصٌد نادي 06خصم  -  

.24/03/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (أمل العقلة  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج30.000ثالثون ألف -   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  :22/03/2022 فئة األكابر لٌوم (مولودٌة حاسً مسعود / شباب عٌن قدٌمة )  مقابلة 620 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

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

بن حنٌش لخضر         -  مولودٌة حاسً مسعود 21R30J2533        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
  طٌبً بالل                - مولودٌة حاسً مسعود 21R30J2349        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

  :22/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب القواطٌن / أتلٌتٌك حاسً مسعود )  مقابلة 621 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن عامر خلٌل            - أتلٌتٌك حاسً مسعود 21R30J1107       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 
حمودي بشٌر             -  شباب القواطٌن 21R30J1789       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  عاصم سعٌد الوازن     -  أتلٌتٌك حاسً مسعود 21R30J1111  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

 

  :22/03/2022 فئة األكابر لٌوم (مدرسة أمل النزلة / شهداء قمار )  مقابلة 622 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  ترممو محمود            - شهداء قمار 21R30J1693       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

لبرش بالل                -  شهداء قمار 21R30J1804       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب   
  غراٌري نبٌل             - مدرسة أمل النزلة 21R30J2655        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

نعٌطً محمد رٌاض     -  مدرسة أمل النزلة 21R30J1936       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب   
 

  :22/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب قصر ورقلة / شباب لقراف )  مقابلة 623 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  باشً قوٌدر               - شباب لقراف 21R30J0915        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

بوقفة طارق               -  شباب لقراف 21R30J0876       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب   
 

( ج ) فئة األكابر الفوج ثانًالقسم الجهوي ال  

 

  :18/03/2022 فئة األكابر لٌوم (نادي الضاٌة بن ضحوة / وداد مدٌنة زلفانة )  مقابلة 624 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  قندوز عبد الحمٌد        - وداد مدٌنة زلفانة 21R30J0058       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 
قندوز ٌاسٌن              -  وداد مدٌنة زلفانة 21R30J0042       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب   

  أوالد بوجمعة لحسن     - نادي الضاٌة بن ضحوة 21R30J1061       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  لعمور مصطفى          - نادي الضاٌة بن ضحوة 21R30J0867       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

 

 

 

 

 

 



 

  :18/03/2022 فئة األكابر لٌوم (إتحاد العسافٌة / جٌل بن نانة )  مقابلة 625 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  مخلوفً بشٌر             - جٌل بن نانة 21R30J5460        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

بوشمال ثامر              -  إتحاد العسافٌة 21R30J1994        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
  صحراوي عبد النور     - إتحاد العسافٌة 21R30J1998        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

لرقط مصطفى            -  إتحاد العسافٌة 21R30J2015        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
  بوحملة علً              - إتحاد العسافٌة 21R30J5204        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

قفصً لحسن             -  إتحاد العسافٌة 21R30J5154        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوطرفاٌة إبراهٌم       -  جٌل بن نانة 21R30J0935 بطاقة حمراء بسبب إهانة الحكم الرئٌسً    

تدفع فً أجل شهر  دج 10.000غرامة نافدة قدرها  + 24/03/2022 مقابالت إقصاء نافذة إبتداء من تارٌخ 04               ٌعاقب بـ   

.(القانون المنظم لبطولة كرة القدم القدم هواة  من 112)  لنص المادة  طبقا24/03/2022                إبتداء من تارٌخ  

  بن طٌرش عبد الرحمان-  جٌل بن نانة 21R30J0881  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

:غرامات  

بسبب سوء  24/03/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( إتحاد العسافٌة )غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالف خمسة-   

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

 

  :18/03/2022 فئة األكابر لٌوم (رائد المنٌعة / شبٌبة زلفانة )  مقابلة 626 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  عبد الالوي عبد الهادي  - شبٌبة زلفانة 21R30J0031        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J0024 بوزاٌدة عبد الكرٌم    -  شبٌبة زلفانة    

24/03/2022تدفع 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   21R30J0045 بن حمدون نور الدٌن -  شبٌبة زلفانة    

24/03/2022تدفع 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 

  مهدي حاتم               - رائد المنٌعة 21R30J5306        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J0896 سقاد محمد             -  رائد المنٌعة    

24/03/2022تدفع 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   21R30J0665 فالة عبد الرزاق       -  رائد المنٌعة    

24/03/2022تدفع 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 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  :18/03/2022 فئة األكابر لٌوم (جوهرة قصر الحٌران / نصر حاسً الدالعة )  مقابلة 627 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  ملٌك بوبكر               - جوهرة قصر الحٌران 21R30J1147        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

نوعً محمد نذٌر         -  جوهرة قصر الحٌران 21R30J0593        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
 

  :18/03/2022 فئة األكابر لٌوم (رائد متلٌلً / ترجً مرماد )  مقابلة 628 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

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

  قربانً عبد الصمد       - رائد متلٌلً 21R30J5186       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  بوقلمونة حسٌن           - رائد متلٌلً 21R30J2374        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  هبة مصطفى عبد هللا     - رائد متلٌلً 21R30J2683        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

  (:18/03/2022فئة األكابر لٌوم  (شباب السالم قصر الحٌران / أمل سٌدي بوزٌد  ) مقابلة 629القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر حكم المقابلة-   

.(شباب السالم قصر الحٌران  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

.(شباب السالم قصر الحٌران  )بعد اإلستماع لتصرٌحات ممثلٌن عن نادي -   

بعد فوات الوقت القانونً (شباب السالم قصر الحٌران  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً عن حضور الفرٌق الضٌف نادي -   

.  د15  المقرر بـ   

. لم ٌقدم حجة قانونٌة تبرر سبب وصوله المتأخر إلى الملعب (شباب السالم قصر الحٌران  )حٌث أن فرٌق -   
 

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

.(أمل سٌدي بوزٌد ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  (شباب السالم قصر الحٌران  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.(شباب السالم قصر الحٌران  ) نقاط من رصٌد نادي 06خصم  -  

فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شباب السالم قصر الحٌران  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج30.000ثالثون ألف -   

  24/03/2022.  

 

  :22/03/2022 فئة األكابر لٌوم (وداد مدٌنة زلفانة / شباب السالم قصر الحٌران )  مقابلة 630 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
الحٌران. شباب السالم ق 21R30J5608        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب    عطٌة أنس                - 

  عبد العالً محمد         - وداد مدٌنة زلفانة 21R30J0060        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

 

 

 

 

 

 



 

  :22/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شبٌبة زلفانة / ترجً مرماد )  مقابلة 631 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  أوالد نعٌمً عبد الكرٌم  - ترجً مرماد 21R30J1862       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  موالي إبراهٌم سلٌمان   - شبٌبة زلفانة 21R30J0077        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  صٌتً ٌاسٌن             -  شبٌبة زلفانة 21R30J0190  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

  :22/03/2022 فئة األكابر لٌوم (أمل سٌدي بوزٌد / مستقبل لماضً )  مقابلة 632 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بومدٌن بوزٌد الشرٌف  - أمل سٌدي بوزٌد 21R30J2565        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

  :22/03/2022 فئة األكابر لٌوم (نادي الضاٌة بن ضحوة /  رائد متلٌلً)  مقابلة 633 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  عزاوي الشٌخ            - رائد متلٌلً 21R30J2687        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  لعناق عبد المالك         - رائد متلٌلً 21R30J2736       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J2374 ًبوقلمونة حسٌن        -  رائد متلٌل    

24/03/2022تدفع 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 

مول الضاٌة محمد       -  نادي الضاٌة بن ضحوة 21R30J5485       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب   
 

(أ  ) 1د  فئة األكابر الفوج  لثانًالقسم الجهوي ا  

 

  :18/03/2022 فئة األكابر لٌوم (إتحاد شباب إلٌزي / نادي تقنتورٌن )  مقابلة 634 القضٌة رقم

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

. بعد اإلطالع على تقرٌر حكم اللقاء-  

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  صدٌق جلول              - نادي تقنتورٌن 21R30J0322        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  تٌتاوي بوبكر             - نادي تقنتورٌن 21R30J0657        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  طوٌل عمار بهاء الدٌن   - نادي تقنتورٌن 21R30J0281       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  أفرن حمزة                - إتحاد شباب إلٌزي 21R30J2474        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  مباركً نذٌر              - إتحاد شباب إلٌزي 21R30J5609        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  عقون ٌوسف              - إتحاد شباب إلٌزي 21R30J5610       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

بسبب دخول أحد األشخاص المنتمٌن  من عمر اللقاء83أي الدقٌقة   من الشوط الثان38ًحٌث أن المقابلة توقفت فً الدقٌقة -   

.اإلعتداء الجسدي على الحكم الرئٌسً و قٌامه ب(إتحاد شباب إلٌزي  )  لجمهور الفرٌق الزائر   

 

 



 

قد حاول اإلعتداء علٌه أٌضا و قد كان ذلك قبٌل (إتحاد شباب إلٌزي  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأن العبا من فرٌق -   

   اإلعتداء الجسدي الذي تعرض له من طرف شخص مجهول من الفرٌق الضٌف و الذي ظن بأنه من المسٌرٌن فً بادىء

.   األمر  
  

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة القسم الجهوي األول و الثانً(  2/2)فقرة  47طبق نص المادة ن  

  قررت اللجنة

  

.(نادي تقنتورٌن  ) لصالح نادي (03/00) بنتٌجة (إتحاد شباب إلٌزي  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (إتحاد شباب إلٌزي  )غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج 25.000خمسة و عشرون ألف - 

24/03/2022.  

 (08) باإلقصاء النافذ لـ  (إتحاد شباب إلٌزي) من فرٌق  2471R30J21 رخصة رقم معاقبة الالعب سلٌمانً محجوب- 

  120 المادة طبقا لنص 24/03/2022 دج تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ 5.000غرامة نافذة قدرها +  مقابالت  

 .محاولة اإلعتداء على الحكم الرئٌسً أثناء و بعد نهاٌة المقابلة بسبب هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  

 

 إستئناف

  (20/01/2022 جلسة ٌوم 11المحضر رقم  ) تسوٌة وضعٌة عقابٌة

 الذي  و 18/01/2022 بتارٌخ 090 المسجل تحت رقم (شباب الحدب  )بعد اإلطالع على الطلب المودع من طرف نادي - 

 حٌث فئة األكابر R30J363921  من خالله طلب النادي تسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعب نصٌري عبد الحمٌد رخصة رقم 

 تحصل على إنذار بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم لٌتم طرده بعدها بسبب محاولة اإلعتداء على الحكمذا الالعب    أن ه

 .12/01/2022بتارٌخ  (نادي بوغفالة / شباب الحدب  )   الرئٌسً و ذلك أثناء لقاء 

 15/01/2022قد تم إشراكه فً المقابلة الموالٌة بتارٌخ  صرح بأن الالعب المذكور أعاله (شاب الحدب ) حٌث أن نادي - 

 . دون  إستنفاذه العقوبة المسلطة علٌه(شباب الحدب / القبة تماسٌن  )التً جرت بٌن   

 (08)+  بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم (01)حٌث أن أصل عقوبة الالعب نصٌري عبد الحمٌد هً مقابلة واحدة - 

 .     مقابالت بسبب محاولة اإلعتداء على الحكم الرئٌسً
      

بعد الدراسة قررت اللجنة 
 

المادة   نطبق نص(شباب الحدب  ) ناديمن  R30J363921 الالعب نصٌري عبد الحمٌد رخصة رقم لتسوٌة وضعٌة- 

. هواةمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم  134  

 بسبب اإلحتجاج على ذة إقصاء ناف(01) واحدة مقابلة بR30J363921معاقبة الالعب نصٌري عبد الحمٌد رخصة رقم - 

   متعلقة بالتسوٌة أي(01)مقابلة واحدة +  مقابالت نافذة بسبب محاولة اإلعتداء على الحكم الرئٌسً (08)+   قرار الحكم 

 .20/01/2022 إبتداء من تارٌخمقابالت نافذة  (10) ٌساوي فً المجموع ما ( 01 + 08 + 01)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             لمسٌر اإلداري لقسم اإلنضباطا
                           درٌس الهواري               

 
 

 



 

 
 

 

  
 

 


