
 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم

 الرابطة الجهوية لكرة القدم ورقلة
 

 

 

 الموسم الرياضي 2022/2021 

 المحضر رقم:26

  الجلسة المنعقدة بتاريخ:2022/06/09    
 
   

         دراسة القضايا      
 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر الفوج ) ب (
 

 القضية رقم 775 مقابلة ) مدرسة أمل النزلة / شباب لقراف ( فئة األكابر ليوم 2022/05/20 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
    خلفاوي لخضر         - مدرسة أمل النزلة 21R30J0689        السلبيبطاقة صفراء بسبب اللعب  

لقرافشباب  21R30J0509        السلبيبطاقة صفراء بسبب اللعب      بوقفة شعيب            - 
 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر الفوج ) ج (
 

 القضية رقم 776 مقابلة ) رائد المنيعة / شباب السالم قصر الحيران ( فئة األكابر ليوم 2022/05/13 (:
 

بعد اإلطالع على ورقة المقابلة. -  

حيث صرح الحكم الرئيسي بأنه تقرر عدم إجراء المقابلة و ذلك راجع لعدم إكتمال النصاب القانوني بالنسبة لتشكيلة -  

قررت اللجنة: نفاذ الوقت القانوني و عليه إلى غاية (شباب السالم قصر الحيران ) العبي نادي     

  

 نطبق الفقرة 01 من نص المادة 57 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة ) مرحلة العودة (

 

.( رائد المنيعة) لصالح نادي  03/00بنتيجة  ( شباب السالم قصر الحيران) خسارة المقابلة بالنسبة لنادي  -  

.( شباب السالم قصر الحيران )نقاط من رصيد نادي  (06)خصم ستة  -  

 في أجل شهر إبتداء من تاريخ ( شباب السالم قصر الحيران )غرامة نافذة يدفعها نادي  دج 000.10عشرة أالف  -

09/60/2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر الفوج  د 1 ) أ (
 

 القضية رقم 777 مقابلة ) وفاق عين أم الناس / مستقبل الدبداب ( فئة األكابر ليوم 2022/05/06 (:
 

بعد اإلطالع على ورقة المقابلة. -  

الوقت إلى غاية نهاية ( مستقبل الدبداب)  زائرحيث صرح الحكم الرئيسي بأن المقابلة لم تجرى بسبب غياب الفريق ال -  

. د 15المقرر قانونا     

لم يقدم ما يبرر به سبب تغيبه. ( مستقبل الدبداب )حيث أن فريق  -  

 

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

.( وفاق عين أم الناس) لصالح نادي  03/00بنتيجة  ( مستقبل الدبداب )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي  -  

.(  مستقبل الدبداب )نقاط من رصيد نادي  60خصم  -  

.09/60/2022 في أجل شهر إبتداء من تاريخ ( مستقبل الدبداب )غرامة نافذة يدفعها نادي  دج 000.03 ألفثالثون  -  

 

 القضية رقم 778 مقابلة ) إتحاد شباب إليزي / شباب البرج القديم ( فئة األكابر ليوم 2022/05/06 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
السلبيبطاقة صفراء بسبب اللعب    21R30J5339 مفيصل جياللي    - شباب البرج القديم         

 

 القضية رقم 779 مقابلة ) نادي تيقنتورين / وفاق عين أم الناس ( فئة األكابر ليوم 2022/05/13 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
السلبيبطاقة صفراء بسبب اللعب    21R30J0320 بن الزائر موالي علي - نادي تيقنتورين    

السلبيبطاقة صفراء بسبب اللعب    21R30J0657 تيتاوي بوبكر             - نادي تيقنتورين  
السلبيبطاقة صفراء بسبب اللعب    21R30J4243 رحاحلة رياض         - وفاق عين أم الناس    

السلبيبطاقة صفراء بسبب اللعب    21R30J4231 قصاب خير الدين        - وفاق عين أم الناس  
 

 القضية رقم 780 مقابلة ) إتحاد شباب إليزي / نادي تيقنتورين ( فئة األكابر ليوم 2022/05/21 :

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
   عقون يوسف            - إتحاد شباب إليزي 21R30J5610        الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  تيتاوي بوبكر             - نادي تيقنتورين 21R30J0657        الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب  
    صديق جلول            - نادي تيقنتورين 21R30J0322        الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  معطا هلل فارس           - نادي تيقنتورين 21R30J0280        الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  رحماني أحمد             - نادي تيقنتورين 21R30J2203        الخطير بطاقة صفراء بسبب اللعب  
 

 :  العبين أشير عليهم

 إلعتداء الجسدي على الحكم با ) نادي تيقنتورين (فريق من  028021R30Jمعطا هللا فارس رخصة رقم  قيام الالعب -  

 من بتداءإ (01) لمدة سنة واحدة النافذ باإلقصاءو عليه يعاقب  الرئيسي بعد نهاية المباراة دون إحداث ضرر جسدي يذكر  

 نصل طبقا 09/06/2022يخ من تار في أجل شهر إبتداء تدفعدج  10.000 قدرهانافذة رامة + غ 26/05/2022يخ تار   

 .( القدم هواة القانون المنظم لبطولة كرة من 114)  المادة   

 



 

 

 إلعتداء الجسدي على الحكم با ) نادي تيقنتورين (من فريق  173321R30Jقيام الالعب مسلم أحمد رمزي رخصة رقم  -

 من بتداءإ (01)لمدة سنة واحدة  النافذ باإلقصاءو عليه يعاقب  الرئيسي بعد نهاية المباراة دون إحداث ضرر جسدي يذكر  

 نصل طبقا 09/06/2022يخ من تار في أجل شهر إبتداء تدفعدج  10.000 قدرهانافذة رامة + غ 26/05/2022يخ تار   

 .( القدم هواة القانون المنظم لبطولة كرة من 114)  المادة   

 إلعتداء الجسدي على الحكم با ) نادي تيقنتورين (من فريق  065321R30Jقيام الالعب بن زرقة بالل رخصة رقم  -

 من بتداءإ (01)لمدة سنة واحدة  النافذ باإلقصاءو عليه يعاقب  الرئيسي بعد نهاية المباراة دون إحداث ضرر جسدي يذكر  

 نصل طبقا 09/06/2022يخ من تار في أجل شهر إبتداء تدفعدج  10.000 قدرهانافذة رامة + غ 26/05/2022يخ تار   

 .( القدم هواة القانون المنظم لبطولة كرة من 114)  المادة   

 الحكم الرئيسيإلعتداء الجسدي على با ) نادي تيقنتورين (من فريق  026821R30Jقيام الالعب سايح أيمن رخصة رقم  -

 يختار من بتداءإ (01)لمدة سنة واحدة  النافذ باإلقصاءو عليه يعاقب  بعد نهاية المباراة دون إحداث ضرر جسدي يذكر  

 المادة نصل طبقا 09/06/2022يخ من تار في أجل شهر إبتداء تدفعدج  10.000 قدرهانافذة رامة + غ 26/05/2022 

 .( القدم هواة لبطولة كرةالقانون المنظم  من 114)   

 :  مسير تمت اإلشارة عليه

 أشهر 06لمدة  النافذ يعاقب باإلقصاءبعد نهاية المقابلة و عليه  إهانة الحكم الرئيسيب ) نادي تيقنتورين (فريق  رئيسقيام  -

 دج 10.000 قدرهانافذة   رامةبمنعه من ممارسة أي نشاط أو وظيفة مرتبطة بكرة القدم + غ 26/05/2022 إبتداء من تاريخ

 .( القدم هواة لبطولة كرة القانون المنظم من 112)  طبقا لنص المادة 09/06/2022يخ من تار في أجل شهر إبتداء تدفع

.09/06/2022في أجل شهر إبتداء من تاريخ   ) نادي تيقنتورين ( ها فريقيدفعنافذة غرامة دج  000.20 فعشرون أل -     

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

 

 القسم الجهوي الثاني فئة األكابر الفوج  د 1 ) ب ( ) مرحلة الذهاب (
 

 القضية رقم 781 مقابلة ) تين خاتمة جانت / وفاق جانت ( فئة األكابر ليوم 2022/04/15 (:
 

بعد اإلطالع على ورقة المقابلة. -  

الوقت إلى غاية نهاية ( تين خاتمة جانت) حيث صرح الحكم الرئيسي بأن المقابلة لم تجرى بسبب غياب الفريق المحلي  -  

. د 15المقرر قانونا     

لم يقدم ما يبرر به سبب تغيبه. ( تين خاتمة جانت) حيث أن فريق  -  

 

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

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

.( تين خاتمة جانت) نقاط من رصيد نادي  30خصم  -  

.09/60/2022 في أجل شهر إبتداء من تاريخ ( جانتتين خاتمة ) غرامة نافذة يدفعها نادي  دج 000.01 عشرة أالف -  

 

 
 



 

 القضية رقم 782 مقابلة ) تين تزريفت جانت / أغوم جانت ( فئة األكابر ليوم 2022/04/16 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
إلياس إياد                  - تين تزريفت جانت 21R30J5784 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير  

 عقوبات بالطرود:

  إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

  ممادو وليد                - أغوم جانت 21R30J5833 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين

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

 القضية رقم 783 مقابلة ) وفاق جانت / أمل جاهيل ( فئة األكابر ليوم 2022/04/19 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بالتو إبراهيم               - وفاق جانت 21R30J5801 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير  
شيبة حسن                 - أمل جاهيل 21R30J5718 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير  

 

 القضية رقم 784 مقابلة ) أغوم جانت / مولودية التوارق ( فئة األكابر ليوم 2022/04/20 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
ليماني أحمد                - أغوم جانت 21R30J5831 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير  
           خباري ياسين    - مولودية التوارق 21R30J5704 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير

 عقوبات بالطرود:

  إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

  متينة محمد               - مولودية التوارق 21R30J5797 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين

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

 :     أحداث أشير عليها

 داخل غرف بمحاولة إإلعتداء الجسدي على الحكم الرئيسي لم تحدد هويته ( أغوم جانت) أحد مسيري فريق قيام  -

 أشهر (06)لمدة ستة  النافذ باإلقصاء ) أغوم جانت (كاتب عام نادي  يعاقببعد نهاية المقابلة و عليه تغيير المالبس و ذلك   

 قدرهانافذة  رامة بمنعه من ممارسة أية وظيفة أو نشاط لهما عالقة بكرة القدم + غ 21/04/2022يخ من تار إبتداء  

 المنظم لبطولة القانون من 121)  المادة طبقا لنص 09/06/2022يخ تار من في أجل شهر إبتداء تدفعدج  20.000  

 .( القدم هواة كرة  

 

 ) مرحلة العودة (
 

 القضية رقم 785 مقابلة ) أمل جاهيل / أغوم جانت ( فئة األكابر ليوم 2022/05/06 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
فقهي إسماعيل             - أمل جاهيل 21R30J5698 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير  

بختي كمال عبد العزيز   - أمل جاهيل 21R30J5731 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير  
 

 

 

 

 

 

 



 

 القضية رقم 786 مقابلة ) وفاق جانت / إيهران جانت ( فئة األكابر ليوم 2022/05/07 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
خماياس حسين            - إيهران جانت 21R30J4868 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير  

حمودي عبد اللطيف      - إيهران جانت 21R30J4863 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير  
 عقوبات بالطرود:

  إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

  خماياس حمه             - إيهران جانت 21R30J5682 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 787 مقابلة ) وفاق جانت / أغوم جانت ( فئة األكابر ليوم 2022/05/10 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
جانت أغوم 21R30J5828 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير زماكي سمير              -   

 

  09/60/2202في أجل شهر إبتداء من تاريخ   ( أغوم جانت)  ها فريقيدفعنافذة غرامة دج  000.20 فعشرون أل -

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

 القضية رقم 788 مقابلة ) تين تزريفت جانت / أمل جاهيل ( فئة األكابر ليوم 2022/05/13 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
جانت تين تزريفت 21R30J4584 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير بوكراوة عبد المجيد       -   

جاهيلأمل  21R30J5718 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير شسيبة حسن               -   
 

 القضية رقم 789 مقابلة ) أغوم جانت / وفاق جانت ( فئة األكابر ليوم 2022/05/14 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
لسلبيبطاقة صفراء بسبب اللعب ا  21R30J5829 جانت أغوم       عبدو عالي مصطفى - 

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير 2582 جانت وفاق                 مهدي محمد  - 
 

 القضية رقم 790 مقابلة ) تين تزريفت جانت / إيهران جانت ( فئة األكابر ليوم 2022/05/25 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
جانت تين تزريفت 21R30J5695 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        كوسة محمد         - 
جانت تين تزريفت 21R30J4484 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير إبا زكرياء                 -   

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J4880  جانتإيهران              جعفر عثمان   - 

62/50/2220تدفع 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   

خماياس حمه              - إيهران جانت 21R30J5682 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 القضية رقم 791 مقابلة ) إيهران جانت / مولودية التوارق ( فئة األكابر ليوم 2022/05/27 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
لسلبيبطاقة صفراء بسبب اللعب ا  21R30J5506 حامية علي                 - إيهران جانت  

لسلبيبطاقة صفراء بسبب اللعب ا  21R30J5786 إبا حميد                    - مولودية التوارق  
 

 القضية رقم 792 مقابلة ) مولودية التوارق / أغوم جانت ( فئة األكابر ليوم 2022/05/30 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
لسلبيبطاقة صفراء بسبب اللعب ا  21R30J5795 دحماني إبراهيم           - مولودية التوارق  

 

 

 سنة ) أواسط ( 19قل من األلفئة ل قسم الهواةبطولة 
 

 القضية رقم 793 مقابلة ) مشعل حاسي مسعود / اإلتحاد السوفي ( فئة األواسط ليوم 2022/03/27 (:
 

.المقابلة تقرير حكمبعد اإلطالع على  -  

سبب  الذي لم يقدم ما يبرر بههذا األخير  ( اإلتحاد السوفي) عدم حضور الفريق الزائر ب حيث صرح الحكم الرئيسي -    

مايلي:  اللجنة و عليه قررتفي األجال الممنوحة قانونا تخلفه عن الحضور       

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

.09/06/2022في أجل شهر إبتداء من تاريخ  (اإلتحاد السوفي ) يدفعها نادي  نافذةدج غرامة مالية  000.30 ثالثون ألف  -  

 

 القضية رقم 794 مقابلة ) اإلتحاد السوفي / مستقبل الرويسات ( فئة األواسط ليوم 2022/04/19 (:
 

.المقابلة تقرير حكمبعد اإلطالع على  -  

.) مستقبل الرويسات (و أيضا الفريق الزائر   (اإلتحاد السوفي ) محلي عدم حضور الفريق الب حيث صرح الحكم الرئيسي -    

مايلي:  اللجنة و عليه قررتحيث أن كال الفريقين لم يقدما ما يبررا به سبب عدم حضورهما في األجال الممنوحة قانونا  -  

.( مستقبل الرويسات) نادي ل و كذلك الحال بالنسبة (اإلتحاد السوفي ) نادي لكل من  خسارة المقابلة بالنسبة -  

.09/06/2022في أجل شهر إبتداء من تاريخ  (اإلتحاد السوفي ) يدفعها نادي  نافذةدج غرامة  000.30 ثالثون ألف  -  

.09/06/2202في أجل شهر إبتداء من تاريخ  (مستقبل الرويسات ) يدفعها نادي  نافذةدج غرامة  000.30 ثالثون ألف  -  

 

 القضية رقم 795 مقابلة ) إتحاد ورقلة / أولمبيك المقرن ( فئة األواسط ليوم 2022/05/07 (:
 

.المقابلةورقة بعد اإلطالع على  -  

هذا األخير الذي لم يقدم ما يبرر به سبب (أولمبيك المقرن ) عدم حضور الفريق الزائر ب حيث صرح الحكم الرئيسي -    

مايلي:  اللجنة و عليه قررتتخلفه عن الحضور في األجال الممنوحة قانونا       

.( إتحاد ورقلة) لصالح نادي  03/00بنتيجة  (أولمبيك المقرن ) خسارة المقابلة بالنسبة لنادي  -  

.09/06/2202في أجل شهر إبتداء من تاريخ  (أولمبيك المقرن ) يدفعها نادي  نافذةدج غرامة مالية  000.30 ثالثون ألف  -  

 

 

 

 

 



 

 

 القضية رقم 796 مقابلة ) إتحاد النزلة تقرت / وفاق ورقلة ( فئة األواسط ليوم 2022/05/07 (:
 

.المقابلةورقة بعد اإلطالع على  -  

هذا األخير الذي لم يقدم ما يبرر به سبب (وفاق ورقلة ) عدم حضور الفريق الزائر ب حيث صرح الحكم الرئيسي -    

مايلي:  اللجنة قررتو عليه تخلفه عن الحضور في األجال الممنوحة قانونا       

.( إتحاد النزلة تقرت) لصالح نادي  03/00بنتيجة  (وفاق ورقلة ) خسارة المقابلة بالنسبة لنادي  -  

.09/06/2202في أجل شهر إبتداء من تاريخ  (وفاق ورقلة ) يدفعها نادي  نافذةدج غرامة مالية  000.30 ثالثون ألف  -  

 

 القضية رقم 797 مقابلة ) شباب بني ثور / إتحاد الزاوية العابدية ( فئة األواسط ليوم 2022/05/07 (:
 

.المقابلةورقة بعد اإلطالع على  -  

هذا األخير الذي لم يقدم ما يبرر به سبب (إتحاد الزاوية العابدية ) عدم حضور الفريق الزائر ب حيث صرح الحكم الرئيسي -    

مايلي:  اللجنة و عليه قررتتخلفه عن الحضور في األجال الممنوحة قانونا       

.( شباب بني ثور) لصالح نادي  03/00بنتيجة  (إتحاد الزاوية العابدية ) خسارة المقابلة بالنسبة لنادي  -  

في أجل شهر إبتداء من تاريخ  (إتحاد الزاوية العابدية ) يدفعها نادي  نافذةدج غرامة مالية  000.30 ثالثون ألف  -

09/06/2202.  
 

 القضية رقم 798 مقابلة ) مستقبل الرويسات / شباب بني ثور ( فئة األواسط ليوم 2022/05/13 (:

 اإلنذارات:     

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
عباس محمد علي        - مستقبل الرويسات 21R30J1022 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي  

       عقوبات بالطرود: 
 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
         سعود عبد الرزاق - مستقبل الرويسات 21R30J1035 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين

       كرة القدم الفئات الصغرى (.  من القانون المنظم لبطولة 87)  طبقا لنص المادة نافذة (01) باإلقصاء لمقابلة واحدةيعاقب 

        بومادة محمد أنس  - شباب بني ثور 21R30J4643 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين

       كرة القدم الفئات الصغرى (.  من القانون المنظم لبطولة 87)  طبقا لنص المادة نافذة (01) يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة
 

 القضية رقم 799 مقابلة ) وفاق ورقلة / مشعل حاسي مسعود ( فئة األواسط ليوم 2022/05/14 (:
 

.المقابلةورقة بعد اإلطالع على  -  

هذا األخير الذي لم يقدم ما يبرر به سبب (وفاق ورقلة )  محليعدم حضور الفريق الب حيث صرح الحكم الرئيسي -    

مايلي:  اللجنة و عليه قررتتخلفه عن الحضور في األجال الممنوحة قانونا       

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

.90/06/2202في أجل شهر إبتداء من تاريخ  (وفاق ورقلة ) يدفعها نادي  نافذةدج غرامة مالية  000.30 ثالثون ألف  -  

 

 

 

 

 

 
 



 القضية رقم 801 مقابلة ) إتحاد النزلة تقرت / مستقبل الرويسات ( فئة األواسط ليوم 2022/05/21 (:
 

.المقابلةورقة بعد اإلطالع على  -  

هذا األخير الذي لم يقدم ما يبرر به سبب (مستقبل الرويسات )  لزائرعدم حضور الفريق اب حيث صرح الحكم الرئيسي -    

مايلي:  اللجنة و عليه قررتتخلفه عن الحضور في األجال الممنوحة قانونا       

.( إتحاد النزلة تقرت) لصالح نادي  03/00بنتيجة  (مستقبل الرويسات ) خسارة المقابلة بالنسبة لنادي  -  

.09/06/2202في أجل شهر إبتداء من تاريخ  (مستقبل الرويسات ) يدفعها نادي  نافذةدج غرامة  000.30 ثالثون ألف  -  

 

 القضية رقم 802 مقابلة ) مشعل حاسي مسعود / إتحاد الزاوية العابدية ( فئة األواسط ليوم 2022/05/21 (:

 عقوبات بالطرود:

  إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   21R30J0790 بن جدو عبد النور - مشعل حاسي مسعود        

    ختدفع في أجل شهر إبتداء من تاريدج  1.500 غرامة نافذة بقيمة ذتين +ناف (02)تين يعاقب باإلقصاء لمقابل -منافس 

                                         .الفئات الصغرى ( من القانون المنظم لبطولة 95) طبقا لنص المادة  09/06/2022

    بوزيان عبد السالم     - مشعل حاسي مسعود 21R30J0791 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين

       كرة القدم الفئات الصغرى (.  من القانون المنظم لبطولة 87)  طبقا لنص المادة نافذة (01) يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   21R30J0354 خراز عبد الحكيم   - إتحاد الزاوية العابدية        

    خمن تاريتدفع في أجل شهر إبتداء دج  1.500 غرامة نافذة بقيمة ذتين +ناف (02)تين يعاقب باإلقصاء لمقابل -منافس 

                                         .الفئات الصغرى ( من القانون المنظم لبطولة 95) طبقا لنص المادة  09/06/2022

       كده عبد المجيد      - إتحاد الزاوية العابدية 21R30J0368 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين

       كرة القدم الفئات الصغرى (.  من القانون المنظم لبطولة 87)  طبقا لنص المادة نافذة (01) يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة
 

 القضية رقم 803 مقابلة ) إتحاد ورقلة / التضامن السوفي ( فئة األواسط ليوم 2022/06/03 (:
 

.المقابلة ورقةبعد اإلطالع على  -  

.( التضامن السوفي) و أيضا الفريق الزائر  (إتحاد ورقلة ) محلي العدم حضور الفريق ب حيث صرح الحكم الرئيسي -    

مايلي:  اللجنة و عليه قررتحيث أن كال الفريقين لم يقدما ما يبررا به سبب عدم حضورهما في األجال الممنوحة قانونا  -  

.( التضامن السوفي) نادي كذلك األمر بالنسبة لو  ( إتحاد ورقلة) نادي لكل من  خسارة المقابلة بالنسبة -  

.09/60/2202في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ( إتحاد ورقلة) يدفعها نادي  نافذةدج غرامة  000.30 ثالثون ألف  -  

.09/60/2202في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ( التضامن السوفي) يدفعها نادي  نافذةدج غرامة  000.30 ثالثون ألف  -  

 

 القضية رقم 804 مقابلة ) أولمبيك المقرن / إتحاد أفلو ( فئة األواسط ليوم 2022/06/03 (:
 

.المقابلةورقة بعد اإلطالع على  -  

هذا األخير الذي لم يقدم ما يبرر به سبب تخلفه (إتحاد أفلو )  لزائرعدم حضور الفريق اب حيث صرح الحكم الرئيسي -    

مايلي:  اللجنة قررتو عليه عن الحضور في األجال الممنوحة قانونا      

.(أولمبيك المقرن ) لصالح نادي  03/00بنتيجة  (إتحاد أفلو ) خسارة المقابلة بالنسبة لنادي  -  

.09/06/2202في أجل شهر إبتداء من تاريخ  (إتحاد أفلو ) يدفعها نادي  نافذةدج غرامة  000.30 ثالثون ألف  -  

 

 



 سنة ) أواسط ( 19قل من األلفئة ل مقابالت السد
 

 القضية رقم 811 مقابلة ) أمل سيدي مهدي / إتحاد النزلة الوادي ( فئة األواسط ليوم 2022/05/21 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

طواهري سهيل          - أمل سيدي مهدي 21R30J2067         سلبيبطاقة صفراء بسبب اللعب ال  

دقيشي محمد العربي    - إتحاد النزلة الوادي 21R30J1843         سلبيبطاقة صفراء بسبب اللعب ال  
 

 القضية رقم 812 مقابلة ) شباب سيدي عمران / شباب حاسي مسعود ( فئة األواسط ليوم 2022/05/21 (:
 

.المقابلة ورقة المقابلةبعد اإلطالع على  -  

هذا األخير الذي لم يقدم ما يبرر به سبب ( شباب حاسي مسعود)  لزائرعدم حضور الفريق اب حيث صرح الحكم الرئيسي -    

مايلي:  اللجنة و عليه قررتعن الحضور في األجال الممنوحة قانونا  تخلفه     

.( شباب سيدي عمران) لصالح نادي  03/00بنتيجة  (شباب حاسي مسعود ) خسارة المقابلة بالنسبة لنادي  -  

.09/06/2022في أجل شهر إبتداء من تاريخ  (شباب حاسي مسعود ) يدفعها نادي  نافذةدج غرامة  000.30 ثالثون ألف  -  

 

 القضية رقم  813 مقابلة ) شباب سيدي عمران / نادي المنظر الجميل ( فئة األواسط ليوم 2022/05/28 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

بن طالب معتصم باهلل   - شباب سيدي عمران 21R30J0129         سلبيبطاقة صفراء بسبب اللعب ال  

بوخشبة يوسف           - نادي المنظر الجميل 21R30J2865         سلبيالبطاقة صفراء بسبب اللعب   

 

 

 

 المسير اإلداري لقسم اإلنضباط                            
                          دريس الهواري                

 
 

 
 


