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  2021/2022الموسم الرٌاضً 

04:المحضر رقم  

     09/12/2021: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   
 

  (:20/11/2021فئة األكابر لٌوم  (مستقبل بلدة عمر / مولودٌة المخادمة  ) مقابلة 024القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خمقانً ولٌد              -  مولودٌة المخادمة 21R30J1278 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
عبابسة عبد الباسط     -  مولودٌة المخادمة 21R30J1269 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بعضً ٌاسٌن أحمد أمٌن -  مستقبل بلدة عمر 21R30J0085 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:03/12/2021فئة األكابر لٌوم  (مستقبل موفلون / إتحاد األغواط  ) مقابلة 025القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
شوٌرب محمد العباسً  -  إتحاد األغواط 21R30J1243 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

زٌد الخٌر صالح الدٌن -  إتحاد األغواط 21R30J1365 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
سحنون خالد بن الولٌد   -  إتحاد األغواط 21R30J1363 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

كرزازي بوبكر          -  مستقبل موفلون 21R30J0139 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
والد سٌدي صالح محمد-  مستقبل موفلون 21R30J0352 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

فلً محمد وزٌر          -  مستقبل موفلون 21R30J0238 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:04/12/2021فئة األكابر لٌوم  (مولودٌة المخادمة / أولمبً الوادي  ) مقابلة 026القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
سالمً علً             -  أولمبً الوادي 21R30J0466 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

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

 

 

 

 

 

 

 



 

  (:04/12/2021فئة األكابر لٌوم  (إتحاد الحمادٌن / إتحاد الخنق  ) مقابلة 027القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
حجاري محمد ٌاسٌن    -  إتحاد الخنق 21R30J1236 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

شعٌبً إسماعٌل        -  إتحاد الخنق 21R30J1264 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

تٌجانٌة محمد لمٌن       -  إتحاد الحمادٌن 21R30J1175 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوعرقوب عماد         -  إتحاد الخنق 21R30J1281 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن  

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

  (:04/12/2021فئة األكابر لٌوم  (هالل غرداٌة / أمل ورقلة  ) مقابلة 028القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بلعربً أحمد              -  أمل ورقلة 21R30J1531 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
كروشً أنور            -  أمل ورقلة 21R30J1532 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

أٌمن أسامة                -  أمل ورقلة 21R30J1387 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
قادري عمر               -  أمل ورقلة 21R30J1533 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

علً فتحً               -  هالل غرداٌة 21R30J1343 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

الحق  .بن خلٌفة محمد ع-  هالل غرداٌة 21R30J1346 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
مختاري حسام الدٌن     -  هالل غرداٌة 21R30J1371 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

   

(ب  )الجهوي األول الفوج   
 

  (:03/12/2021فئة األكابر لٌوم  (مولودٌة البٌضاء / رائد سٌدي ساعد  ) مقابلة 029القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
طالبً محمد عبد النور  -  رائد سٌدي ساعد 21R30J1223 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

طالبً عالء الدٌن       -  رائد سٌدي ساعد 21R30J1218 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بن سعٌد مصطفى        -  مولودٌة البٌضاء 21R30J0911 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

مزندي إبراهٌم           -  مولودٌة البٌضاء 21R30J0412 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:03/12/2021فئة األكابر لٌوم  (إتحاد عٌن البٌضاء / إتحاد النخلة  ) مقابلة 030القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عبد الالوي أٌمن         -  إتحاد النخلة 21R30J1471 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

رحٌم سفٌان             -  إتحاد عٌن البٌضاء 21R30J1401 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بلكحلة محمد الناصر     -  إتحاد عٌن البٌضاء 21R30J1607 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مقٌرش عماد الدٌن      -  إتحاد النخلة 21R30J1502 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن  

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

خمٌس نعٌم              -  إتحاد عٌن البٌضاء 21R30J1650 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن  

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

 



 

  (:03/12/2021فئة األكابر لٌوم  (رائد حاسً القارة / نادي المنظر الجمٌل  ) مقابلة 031القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خلوط عبد هللا           -  نادي المنظر الجمٌل 21R30J0076 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

سعٌدات عبد الجبار      -  رائد حاسً القارة 21R30J0101 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

  (:03/12/2021فئة األكابر لٌوم  (أولمبً بوعامر / شمس األصٌل تمنراست  ) مقابلة 032القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
فندي هشام              -  شمس األصٌل تمنراست 21R30J1086 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

ٌحً العٌد                 -  أولمبً بوعامر 21R30J0662 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

  (:03/12/2021فئة األكابر لٌوم  (شباب قصر الحٌران / الطاسٌلً إلٌزي  ) مقابلة 033القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

. (شباب قصر الحٌران  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً عن عدم إجراء المقابلة بسبب تغٌب الفرٌق الزائر نادي -   
 

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

.(الطاسٌلً إلٌزي  ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  (شباب قصر الحٌران  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

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

.09/12/2021 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شباب قصر الحٌران  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج10.000عشرة أالف -   
 

(ج  )الجهوي األول الفوج       
 

  (:03/12/2021فئة األكابر لٌوم  (شباب جامعة / وفاق عٌن ماضً  ) مقابلة 034القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
طالبً محمد بشٌر        -  وفاق عٌن ماضً 21R30J1313 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
دغٌش محمد أمٌن      -  شباب جامعة 21R30J1429 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:03/12/2021فئة األكابر لٌوم  (إتحاد حاسً الدالعة / نجوم إلٌزي  ) مقابلة 035القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مفٌصل سلٌمان           -  نجوم إلٌزي 21R30J1292 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

لوعٌل مسعود            -  إتحاد حاسً الدالعة 21R30J0337 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

بن السبع علً            -  إتحاد حاسً الدالعة 21R30J0233 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
الدٌن .بن سعادة محمد س-  إتحاد حاسً الدالعة 21R30J0404 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن مجغاٌة أحمد        -  إتحاد حاسً الدالعة 21R30J0879 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن  

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

 
 

 

 

 

 



 

  (:03/12/2021فئة األكابر لٌوم  (شباب تبسبست / إتحاد برٌان  ) مقابلة 036القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
شانع عبد النور           -  إتحاد برٌان 21R30J1402 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

بورقعة مبارك            -  إتحاد برٌان 21R30J1403 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
نوري محمد أمٌن        -  إتحاد برٌان 21R30J1413 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

زٌطوط معمر            -  إتحاد برٌان 21R30J0975 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بوجرادة عبد الباسط      -  شباب تبسبست 21R30J1566 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

دومان تٌجانً            -  شباب تبسبست 21R30J1569 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

:أحداث أشٌر علٌها  

 بمحاولة اإلعتداء على الحكم الرئٌسً ( إتحاد برٌان )من فرٌق  R30J140321قٌام الالعب بورقعة مبارك رخصة رقم - 

  دج تدفع5.000غرامة مالٌة نافذة قدرها + مقابالت نافذة  (08)بعد نهاٌة المباراة و بالتالً ٌعاقب هذا الالعب باإلقصاء لـ 

 . من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 120 طبقا لنص المادة 09/12/2021فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ 

 بشتم الحكم الرئٌسً بعد نهاٌة المباراة ( إتحاد برٌان )من فرٌق  491R30J121قٌام الالعب مطلق إبراهٌم رخصة رقم - 

  دج تدفع فً أجل شهر10.000غرامة مالٌة نافذة قدرها + مقابالت نافذة  (04)و بالتالً ٌعاقب هذا الالعب باإلقصاء لـ 

 . من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 112 طبقا لنص المادة 09/12/2021إبتداء من تارٌخ 
     

:غرامات  
 

 بسبب سوء  وذلك09/12/2021 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 06 )التسٌٌر للفرٌق   
 

  (:03/12/2021فئة األكابر لٌوم  (شباب عٌن صالح / نجم بوغفالة  ) مقابلة 037القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
جعفور محمد العٌد       -  نجم بوغفالة 21R30J0046 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

منصوري ٌوسف        -  نجم بوغفالة 21R30J0220 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
بلٌلة عبد الكرٌم          -  شباب عٌن صالح 21R30J0080 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بلبركة عبد النور         -  شباب عٌن صالح 21R30J0082 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

نصار محمد              -  شباب عٌن صالح 21R30J1493 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

  (:03/12/2021فئة األكابر لٌوم  (أمل سٌدي مهدي / وفاق هقار تمنراست  ) مقابلة 038القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

. (أمل سٌدي مهدي  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً عن عدم إجراء المقابلة بسبب تغٌب الفرٌق الزائر نادي -   
 

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

.(وفاق هقار تمنراست  ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  (أمل سٌدي مهدي  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.(أمل سٌدي مهدي  ) نقاط من رصٌد نادي 03خصم  -  

.09/12/2021 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (أمل سٌدي مهدي  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج10.000عشرة أالف -   

 

 

 

 

 

 



 

 مقابالت بطولة القسم الجهوي الثانً لفئة األكابر

(أ  )الفوج   

 

  (:03/12/2021فئة األكابر لٌوم  (إتحاد النزلة الوادي / القبة تماسٌن  ) مقابلة 039القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوخبزة عباس            -  القبة تماسٌن 21R30J1701 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

رحمانً مٌسة شعٌب   -  إتحاد النزلة الوادي 21R30J0340 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
برتٌم عمر الفاروق     -  إتحاد النزلة الوادي 21R30J0341 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:03/12/2021فئة األكابر لٌوم  (شباب حاسً مسعود / نادي المقارٌن  ) مقابلة 040القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
زوزو نضال             -  نادي المقارٌن 21R30J2375 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مٌهوبً عبد الرؤوف   -  شباب حاسً مسعود 21R30J2443 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن  

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

  (:03/12/2021فئة األكابر لٌوم  (مولودٌة سٌدي سلٌمان / شباب الحدب  ) مقابلة 041القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن الزاٌر إدرٌس         -  شباب الحدب 21R30J2430 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بن كرٌمة محمد الطاهر-  شباب الحدب 21R30J2353 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
نصٌري عبد الجلٌل     -  شباب الحدب 21R30J2476 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

العابد ٌاسر                -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 21R30J2145 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن نادة تقً الدٌن       -  شباب الحدب 21R30J2373 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن  

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

بركبٌة شرف الدٌن     -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 21R30J1941 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن  

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

 

  (:03/12/2021فئة األكابر لٌوم  (إتحاد قمار / أمل العقلة  ) مقابلة 042القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

. (قوات حفظ األمن  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً عن عدم إجراء المقابلة بسبب عدم حضور رجال القوة العمومٌة -   
 

( مرحلة الذهاب ) القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  من50نطبق نص المادة   
 

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

.09/12/2021 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (أمل العقلة  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج20.000عشرون ألف        -   

 

 

 



 

  (:04/12/2021فئة األكابر لٌوم  (شباب سٌدي عمران / نادي بوغفالة  ) مقابلة 043القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خدٌم أسامة               -  نادي بوغفالة 21R30J2040 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
حمٌة عبد الودود       -  شباب سٌدي عمران 21R30J0126 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بن الصغٌر عبد الحق  -  شباب سٌدي عمران 21R30J1093 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

(ب  )الجهوي الثانً الفوج   
 

  (:03/12/2021فئة األكابر لٌوم  (مولودٌة سعٌد عتبة / نادي سٌدي خوٌلد  ) مقابلة 044القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بلغوث زٌن العابدٌن     -  نادي سٌدي خوٌلد 21R30J2087 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
بدادي عبد الرحمان      -  مولودٌة سعٌد عتبة 21R30J2492 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

 

  (:04/12/2021فئة األكابر لٌوم  (أكادٌمٌة أمل النزلة / أمل سوف  ) مقابلة 045القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن عمر تقً الدٌن       -  أمل سوف 21R30J0144 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:04/12/2021فئة األكابر لٌوم  (إتحاد الزقم / أتلٌتٌك حاسً مسعود  ) مقابلة 046القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوعافٌة عبد الفتاح       -  أتلٌتٌك حاسً مسعود 21R30J0488 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

سوٌد محمد              -  إتحاد الزقم 21R30J2517 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:04/12/2021فئة األكابر لٌوم  (مولودٌة حاسً مسعود / شباب القواطٌن  ) مقابلة 047القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن علً عبد الحمٌد      -  شباب القواطٌن 21R30J0971 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

زواري فرحات ٌوسف -  شباب القواطٌن 21R30J2091 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
رحمانً خالد            -  مولودٌة حاسً مسعود 21R30J1854 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بن عمر ضٌاء الدٌن     -  مولودٌة حاسً مسعود 21R30J2530 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

  (:04/12/2021فئة األكابر لٌوم  (مولودٌة المقارٌن / شهداء قمار  ) مقابلة 048القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بلخامسة سامح            -  مولودٌة المقارٌن 21R30J1883 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

 

 

 

 

 

 



  (:04/12/2021فئة األكابر لٌوم  (مولودٌة بامندٌل / شباب قصر ورقلة  ) مقابلة 049القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
محجرعماد الدٌن         -  شباب قصر ورقلة 21R30J2202 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بن راس حسان          -  شباب قصر ورقلة 21R30J2117 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

معروف صهٌب        -  شباب قصر ورقلة 21R30J2267 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بن جدٌة هشام            -  مولودٌة بامندٌل 21R30J2284 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
لحمام مروان             -  مولودٌة بامندٌل 21R30J2347 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

(ج  )الجهوي الثانً الفوج   
 

  (:03/12/2021فئة األكابر لٌوم  (نصر حاسً الدالعة / نادي الضاٌة بن ضحوة  ) مقابلة 050القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن جلول محمد األمٌن   -  نادي الضاٌة بن ضحوة 21R30J1070 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

حنانً محمد توفٌق     -  نصر حاسً الدالعة 21R30J0504 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
زٌان قوٌدر             -  نادي الضاٌة بن ضحوة 21R30J1076 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن  

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

  (:03/12/2021فئة األكابر لٌوم  (ترجً مرماد / مستقبل لماضً  ) مقابلة 051القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
لحسن  .برشً زكرٌاء م-  مستقبل لماضً 21R30J1127 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

الكرٌم .أوالد النعٌمً ع-  ترجً مرماد 21R30J1862 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
 

  (:04/12/2021فئة األكابر لٌوم  (جٌل بن نانة /  وداد مدٌنة زلفانة ) مقابلة 052القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن غشً بوعمامة       -  وداد مدٌنة زلفانة 21R30J1710 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

همال ولٌد               -  وداد مدٌنة زلفانة 21R30J0070 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
زهوانً جمال           -  وداد مدٌنة زلفانة 21R30J0001 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

صادقً نوري           -  جٌل بن نانة 21R30J0884 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

قنٌول ٌاسٌن             -  جٌل بن نانة 21R30J1889 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
 

  (:04/12/2021فئة األكابر لٌوم  (وفاق برٌدة / أمل سٌدي بوزٌد  ) مقابلة 053القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بومدٌن عبد القادر       -  أمل سٌدي بوزٌد 21R30J2564 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
د .زواوي محمد صالح-  وفاق برٌدة 21R30J0445 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

 

 

 

 

 

 



 

  (:03/12/2021فئة األكابر لٌوم  (شبٌبة زلفانة / شباب قصر الحٌران  ) مقابلة 054القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

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

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

.(شبٌبة زلفانة  ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  (شباب قصر الحٌران  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

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

.09/12/2021 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شباب قصر الحٌران  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج10.000عشرة أالف        -   
 

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

( أ )الفوج    

 

  (:06/11/2021 فئة األواسط لٌوم إتحاد سوف / مستقبل الحمادٌن)  مقابلة 055القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      لموشً ٌعقوب     -  مستقبل الحمادٌن 21R30J0564      بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

  (:12/11/2021 فئة األواسط لٌوم إتحاد حاسً الرمل / إتحاد الزاوٌة العابدٌة)  مقابلة 056القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  الرحمان.بن رتمٌة ض-  إتحاد الزاوٌة العابدٌة 21R30J0330 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
      شاهد حٌدر         -  إتحاد الزاوٌة العابدٌة 21R30J0361 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

      روان محمد أٌمن   -  إتحاد حاسً الرمل 21R30J0827 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
 

  (:03/12/2021 فئة األواسط لٌوم التضامن السوفً / نادي تقرت)  مقابلة 057القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      قمازي وسام        -  نادي تقرت 21R30J0987      بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

      دربال خالد         -  التضامن السوفً 21R30J0860      بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

  (:04/12/2021 فئة األواسط لٌوم مشعل حاسً مسعود / شباب بنً ثور)  مقابلة 058القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   بوسهال محمد عبد هللا-   شباب بنً ثور  21R30J0740 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

      عسال ٌوسف       -  مشعل حاسً مسعود 21R30J0781 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
 

  (:04/12/2021 فئة األواسط لٌوم إتحاد النزلة تقرت / إتحاد ورقلة)  مقابلة 059القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
تلٌلً زكرٌاء            -   إتحاد ورقلة  21R30J1023 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

     شعوبً أحمد فاٌز   -  إتحاد النزلة تقرت 21R30J0837 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
   عبد الجواد عبد العلٌم -  إتحاد النزلة تقرت 21R30J2156 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

 

 

 



 

  (:04/12/2021 فئة األواسط لٌوم إتحاد أفلو / مستقبل الروٌسات)  مقابلة 060القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      شرٌط تقً الدٌن   -  مستقبل الروٌسات 21R30J1329 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  هاللً أحمد ٌاسٌن      - مستقبل الروٌسات 21R30J1018 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
عباس محمد علً       -  مستقبل الروٌسات 21R30J1022 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

   من85)  طبقا لنص  المادة 09/12/2021تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

بن المواز محمد رٌان  -  إتحاد أفلو 21R30J0720 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

   من85)  طبقا لنص  المادة 09/12/2021تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

خلٌفً محمد جالل       -  إتحاد أفلو 21R30J0710 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن  

     من القانون المنظم لبطولة    87)  طبقا لنص المادة 09/12/2021إبتداء من تارٌخ  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

.      (               كرة القدم الفئات الصغرى   
 

  

:تنبٌه هــام   
 

على جمٌع الفرق تدوٌن أسماء الالعبٌن و أرقام رخصهم على ورقة المقابلة بخط واضح مع تفادي الحشو - 

. بإإلضافة إلى ضرورة الـتأكد من صحة ما تم تدوٌنه  
 

 

 

 
 

                            المسٌر اإلداري لقسم اإلنضباط
  

                          درٌس الهواري               

 


