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  2021/2022الموسم الرٌاضً 

03:المحضر رقم  

     25/11/2021:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
 
   

 
 

دراسة القضاٌا إستنادا على نصوص القانون الجدٌد المنظم لبطولة كرة القدم 

09/06/2020قسم الهواة اإلصداراألخٌر   
 

 مقابالت بطولة القسم الجهوي األول لفئة األكابر

(أ  )الفوج   
 

  (:19/11/2021إتحاد األغواط فئة األكابر لٌوم / إتحاد الحمادٌن  ) مقابلة 006القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن موالي أكرم          -  إتحاد األغواط 21R30J1360 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بن مبارك عبد المالك   -  إتحاد األغواط 21R30J1358 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

     
  (:19/11/2021إتحاد الخنق فئة األكابر لٌوم / شباب بلدٌة إلٌزي  ) مقابلة 007القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مفٌصل جٌاللً          -  شباب بلدٌة إلٌزي 21R30J1276 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
شرفاوي أٌوب          -  شباب بلدٌة إلٌزي 21R30J1171 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

عطوط فؤاد             -  شباب بلدٌة إلٌزي 21R30J1185 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

:أحداث تمت اإلشارة إلٌها  

قٌام أحد جامعً الكرات بوظٌفته أال وهً جمع الكرات وذلك قبل نهاٌة اللقاء بدقٌقتٌن ما تسبب فً عرقلة سٌر المباراة و -   

:  علٌه تقرر ماٌلً  

25/11/2021فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شباب بلدٌة إلٌزي  )غرامة نافدة ٌدفعها نادي  ( دج 5.000 )خمسة أالف -   

.    من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 131    بسبب سوء تطبٌقا للمادة   
 

  (:19/11/2021أولمبً الوادي فئة األكابر لٌوم / شباب سٌدي بوعزٌز  ) مقابلة 008القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عبد المولد عبد الوهاب  -  شباب سٌدي بوعزٌز 21R30J1629 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
عمري محمد أكرم      -  شباب سٌدي بوعزٌز 21R30J1587 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

بن بردي عبد الرحمان -  أولمبً الوادي 21R30J0203 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
فرحات أحمٌدة ٌحً    -  أولمبً الوادي 21R30J0213 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

توانسة صابر           -  أولمبً الوادي 21R30J0211 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 



  (:19/11/2021وفاق المغٌر فئة األكابر لٌوم / هالل غرداٌة  ) مقابلة 009القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
علً فتحً                -  هالل غرداٌة 21R30J1343 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

عجرود إلٌاس           -  هالل غرداٌة 21R30J1345 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
ٌوسف عبد العزٌز      -  وفاق المغٌر 21R30J1520 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

منصر صالح            -  وفاق المغٌر 21R30J1507 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
عبود مختار             -  وفاق المغٌر 21R30J1508 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

مكٌمح جابر             -  وفاق المغٌر 21R30J1513 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:20/11/2021أمل ورقة فئة األكابر لٌوم / مستقبل موفلون  ) مقابلة 010القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مقدم ٌاسٌن حمزة        -  مستقبل موفلون 21R30J0240 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

عزي عبد الوهاب      -  أمل ورقة 21R30J1391 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
خاوة عبد القادر        -  أمل ورقة 21R30J1381 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بن معمر رابح          -  أمل ورقة 21R30J1382 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

(ب  )الجهوي األول الفوج   
 

  (:20/11/2021إتحاد النخلة فئة األكابر لٌوم / وفاق مقر  ) مقابلة 011القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عبابسة زوبٌر            -  وفاق مقر 21R30J0554 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
مقراش عماد الدٌن      -  إتحاد النخلة 21R30J1502 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

 

  (:20/11/2021ترجً تقدٌدٌن فئة األكابر لٌوم / رائد حاسً القارة  ) مقابلة 012القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عبد الواحد طارق        -  رائد حاسً القارة 21R30J0103 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
مدنً نصر الدٌن        -  ترجً تقدٌدٌن 21R30J0014 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:20/11/2021نادي المنظر الجمٌل فئة األكابر لٌوم / مولودٌة البٌضاء  ) مقابلة 013القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن المواز محمد نذٌر    -  مولودٌة البٌضاء 21R30J0603 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
سرخاد عبد النور       -  مولودٌة البٌضاء 21R30J0422 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بلعمري محفوظ ٌاسٌن  -  نادي المنظر الجمٌل 21R30J0063 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
خلوط عبد هللا           -  نادي المنظر الجمٌل 21R30J0076 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

عوٌنات محمد الطاهر  -  نادي المنظر الجمٌل 21R30J0054 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:20/11/2021شمس األصٌل تمنراست فئة األكابر لٌوم / إتحاد عٌن البٌضاء  ) مقابلة 014القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن معطاهلل خالد          -  شمس األصٌل تمنراست 21R30J1252 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

زمالً لحسن            -  شمس األصٌل تمنراست 21R30J1300 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 



  (:20/11/2021الطاسٌلً إلٌزي فئة األكابر لٌوم / أولمبً بوعامر  ) مقابلة 015القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على تقرٌر محافظ اللقاء-   

. (الطاسٌلً إلٌزي  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً عن عدم حضور نادي -   
 

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

.(أولمبً بوعامر  ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  (الطاسٌلً إلٌزي  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.(الطاسٌلً إلٌزي  ) نقاط من رصٌد نادي 03خصم  -  

     .  25/11/2021 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (الطاسٌلً إلٌزي  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج10000عشرة أالف - 
 

  (:20/11/2021رائد سٌدي ساعد فئة األكابر لٌوم / شباب قصر الحٌران  ) مقابلة 016القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على تقرٌر محافظ اللقاء-   

(. شباب قصر الحٌران  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً عن عدم حضور نادي -   
 

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

.(رائد سٌدي ساعد  ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  ( شباب قصر الحٌران) خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

. (شباب قصر الحٌران)  نقاط من رصٌد نادي 03خصم  -  

   .  25/11/2021 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شباب قصر الحٌران)  غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج10000عشرة أالف - 
  

(ج  )الجهوي األول الفوج   

 
  (:19/11/2021نادي بوغفالة فئة األكابر لٌوم / إتحاد حاسً الدالعة  ) مقابلة 017القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن السبع علً            -  إتحاد حاسً الدالعة 21R30J0233 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

قوزٌم بلعباس           -  إتحاد حاسً الدالعة 21R30J0401 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

حسٌنً الحاج بلقاسم    -  نادي بوغفالة 21R30J0316 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

  (:19/11/2021إتحاد برٌان فئة األكابر لٌوم / نجم باب الوادي  ) مقابلة 018القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
غندٌر عون عبد الحٌلم  -  نجم باب الوادي 21R30J1616 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

ذهب محمد جوادي     -  نجم باب الوادي 21R30J1633 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
شانع عبد النور         -  إتحاد برٌان 21R30J1402 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

نوري محمد امٌن       -  إتحاد برٌان 21R30J1413 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (:19/11/2021وفاق عٌن ماضً فئة األكابر لٌوم / شباب عٌن صالح  ) مقابلة 019القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خالً أسامة               -  شباب عٌن صالح 21R30J0187 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
سلٌمانً خٌر الدٌن     -  وفاق عٌن ماضً 21R30J1321 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن  

.   (2021 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة لسنة 103)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة  
 

  (:20/11/2021وفاق هقار تمنراست فئة األكابر لٌوم / شباب تبسبست  ) مقابلة 020القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوجرادة عبد الباسط     -  شباب تبسبست 21R30J1566 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بوطاجٌن فارس         -  شباب تبسبست 21R30J1567 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

لنصاري عٌسى         -  وفاق هقار تمنراست 21R30J1212 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:20/11/2021نجوم إلٌزي فئة األكابر لٌوم / أمل سٌدي مهدي  ) مقابلة 021القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
العٌفاوي نور الدٌن      -  أمل سٌدي مهدي 21R30J1627 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

طاهري محمد األمٌن   -  نجوم إلٌزي 21R30J1293 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

  من القانون المنظم101)  طبقا لنص المادة 25/11/2021تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  غرامة نافذة دج 2.000  

.                                                                                                         ( لبطولة كرة القدم هواة   

جابو ربً باسم           -  نجوم إلٌزي 21R30J1544 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
بشنب مسعود             -  نجوم إلٌزي 21R30J1295 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

 

  سنة (19)بطولة القسم الجهوي األول فئة األواسط األقل من 
 

( أ )الفوج    
 

  (:13/11/2021مستقبل الحمادٌن فئة األواسط لٌوم / أولمبٌك المقرن  ) مقابلة 022القضٌة رقم 
 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر حكم المباراة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر محافظ اللقاء-   

  مواصلة اللقاء بحجة مغادرة الطبٌب(مستقبل الحمادٌن  ) بسبب رفض نادي 75حٌث أن المقابلة توقفت فً الدقٌقة - 

. ألرضٌة الملعب  

حٌث تبٌن من خالل ورقة المقابلة و تقرٌر الحكم الرئٌسً و أٌضا تقرٌر محافظ اللقاء أن هنالك العب من نادي-   

و تم نقله إلى المستشفى  بمرافقة الطبٌب ما ٌوحً بأن حالة ذلك الالعب 68 أصٌب فً الدقٌقة قد (مستقبل الحمادٌن  )    

.   تستدعٌتواجد الطبٌب معه   

و تم (مستقبل الحمادٌن  ) أٌن أصٌب العب ثانً من نفس الفرٌق 75 حٌث أن اللقاء إستمر بعدها إلى غاٌة الدقٌقة -  

. نقله أٌضا إلى المستشفى  

 

 

 



 

بعدما نقل الالعب الثانً للمستشفى رفض مواصلة اللقاء متحججا بعدم تواجد الطبٌب (مستقبل الحمادٌن  ) حٌث أن نادي-   

 و بالتالً ٌعتبر الفرٌق غٌر محترم  لقرار الحكم هذا األخٌر الذي ٌعد المسؤول الوحٌد المخول له إما مواصلة اللقاء أو العكس  

.و هو من ٌتحمل المسؤولٌة عن كل قرارته   

.إحضار طبٌبه الخاص معه (مستقبل الحمادٌن  )حٌث كان من باب أولى على نادي -   

 من القانون المنظم لبطولة الفئات الصغرى قد نصت صراحة على أنه فً حال ما إذا الحظ الحكم غٌاب 14حٌث أن المادة - 

 الطبٌب أو سٌارة اإلسعاف فإنه ٌلغً المقابلة و الفرٌق المستقبل ٌعاقب على ذلك و هذا ما لم ٌحدث ألن الطبٌب كان حاضرا 

  قبل إنطالق المباراة إال أن الظرف الذي تعرض له الالعب األول لزم علٌه مغادرة الملعب كما أن دور الطبٌب ال ٌقتصر

.  على تقدٌم اإلسعافات فحسب بل قد ٌجد نفسه مجبرا على مغادرة الملعب إذا كان هنالك ظرف طارئ  

:لبطولة الفئات الصغرىالقانون المنظم  من 52قررت اللجنة فً هذا الصدد تطبٌق نص المادة -   

   .(أولمبٌك المقرن  ) لصالح نادي 03/00 بنتٌجة (مستقبل الحمادٌن  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي - 

 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (مستقبل الحمادٌن  ) غرامة مالٌة نافذة ٌدفعها نادي  دج2500ألفٌن و خمسمائة - 

25/11/2021  .     
 

  (:19/11/2021شباب بنً ثور فئة األواسط لٌوم / إتحاد النزلة  ) مقابلة 023القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
جعفور محمد علً       -  شباب بنً ثور 21R30J0743 بطاقة صفراء بسبب اللعب االسلبً  

 

 
 

                            المسٌر اإلداري لقسم اإلنضباط
  

                          درٌس الهواري               

 


