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دراسة القضايا إستنادا على نصوص القانون الجديد المنظم لبطولة كرة القدم 

 قسم الهواة اإلصداراألخير 2020/06/09
 

 مقابالت بطولة القسم الجهوي األول لفئة األكابر

 الفوج ) أ (
 

 القضية رقم 061 مقابلة ) وفاق المغير / شباب سيدي بوعزيز ( فئة األكابر ليوم 2021/12/04 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
معنصر صالح             - وفاق المغير 21R30J1507    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  
بلحشاني محفوظ           - شباب سيدي بوعزيز 21R30J1577    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

 

 القضية رقم 062 مقابلة ) شباب بلدية إليزي / أولمبي الوادي ( فئة األكابر ليوم 2021/12/10 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
ساعد جاب هللا فراس     - شباب بلدية إليزي 21R30J1601    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

بطين عمر               - شباب بلدية إليزي 21R30J1306 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير  

بن داللي خليفة            - أولمبي الوادي 21R30J0207    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  
فرحات أحميدة يحي       - أولمبي الوادي 21R30J0213 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير  

 

 القضية رقم 063 مقابلة ) هالل غرداية / إتحاد األغواط ( فئة األكابر ليوم 2021/12/10 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
كتيلة الشيخ                - هالل غرداية 21R30J1338    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

كتيلة عبد الرزاق        - هالل غرداية 21R30J1332    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

بوعكة هشام               - هالل غرداية 21R30J1341    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  
فتحي علي                 - هالل غرداية 21R30J1343    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

طرخوش أحمد رامي    - إتحاد األغواط 21R30J1366    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  
خضراوي عبد الحفيظ    - إتحاد األغواط 21R30J1245    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

 

 

 

 

 

 

 



 

 القضية رقم 064 مقابلة ) مولودية المخادمة / شباب سيدي بوعزيز ( فئة األكابر ليوم 2021/12/10 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
عزري سليم               - مولودية المخادمة 21R30J1268    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

فارسي محمد أمين       - مولودية المخادمة 21R30J1451    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  
كرامة هشام               - شباب سيدي بوعزيز 21R30J2026    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

درسي محمد زكرياء      - شباب سيدي بوعزيز 21R30J2335    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  
 

 القضية رقم 065 مقابلة ) أمل ورقلة / وفاق المغير( فئة األكابر ليوم 2021/12/11 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
حميداتو وليد               - أمل ورقلة 21R30J2451    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

 

 القضية رقم 066 مقابلة ) مستقبل موفلون / إتحاد الخنق ( فئة األكابر ليوم 2021/12/11 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
الخطيربطاقة صفراء بسبب اللعب   21R30J0351 فرقي محمد                - مستقبل موفلون  

حابة شرف الدين        - مستقبل موفلون 21R30J0349    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  
أريالة عمر               - مستقبل موفلون 21R30J0394    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

اللعب الخطيربطاقة صفراء بسبب   21R30J1137 جلفاوي سهيل مسعود     - إتحاد الخنق  

زياط عبد الحكيم          - إتحاد الخنق 21R30J1237 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير  
 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
الحصول على إنذارينبطاقة حمراء بسبب   21R30J1299 مايدي علي               - إتحاد الخنق  

.                 (من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  310)  طبقا لنص المادة نافذة اإلقصاء لمقابلة واحدةيعاقب ب  
 

 الجهوي األول الفوج ) ب (
 

 القضية رقم 067 مقابلة ) شباب قصر الحيران / شمس األصيل تمنراست ( فئة األكابر ليوم 2021/12/10 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بلحمري عبد القادر       - شباب قصر الحيران 21R30J2805    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  
قرزو األمين             - شباب قصر الحيران 21R30J2784    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

جنيدي بالل                - شباب قصر الحيران 21R30J2807    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  
قوال لحسن                - شباب قصر الحيران 21R30J2802 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير  

بن شاعة عمر             - شباب قصر الحيران 21R30J2772 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير  
 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
      رقادي السيد علي   - شمس األصيل تمنراست 21R30J1251 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين

                  .(من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  310)  طبقا لنص المادة ةذناف اإلقصاء لمقابلة واحدةيعاقب ب

 غرامات:
 

ذلك و 61/12/2120في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ( شباب قصر الحيران )غرامة يدفعها نادي دج  000.5 أالف خمسة -  

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 130) ( و هذا تطبيقا لنص المادة  إنذارات 50التسيير للفريق ) بسبب سوء    
 

 

 



 

 القضية رقم 068 مقابلة ) أولمبي بوعامر / إتحاد النخلة ( فئة األكابر ليوم 2021/12/10 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
سوداني محمد رضا      - أولمبي بوعامر 21R30J0547    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

يحي العيد                - أولمبي بوعامر 21R30J0662    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  
بن سالم عاصم            - إتحاد النخلة 21R30J1443    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

 

 القضية رقم 069 مقابلة ) مولودية البيضاء / الطاسيلي إليزي ( فئة األكابر ليوم 2021/12/11 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
زعتيري نور الدين        - مولودية البيضاء 21R30J2279    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  
دحو محمد علي          - الطاسيلي إليزي 21R30J2181    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
    بزام محمد أكرم       - الطاسيلي إليزي 21R30J2229   بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسيم    

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة (. 101)  طبقا لنص المادة ذتين( ناف02يعاقب باإلقصاء لمقابلتين )                  
 

 القضية رقم 070 مقابلة ) إتحاد عين البيضاء / وفاق مقر فئة األكابر ليوم 2021/12/11 (:

 عقوبات بالطرود:   

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
    بلكحلة محمد الناصر - إتحاد عين البيضاء 21R30J1607   خطأ جسيم بطاقة حمراء بسبب إرتكاب    

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة (. 101)  طبقا لنص المادة ذتين( ناف02يعاقب باإلقصاء لمقابلتين )                  
 

 الجهوي األول الفوج ) ج (
 

 القضية رقم 071 مقابلة ) أمل سيدي مهدي / إتحاد بريان ( فئة األكابر ليوم 2021/12/10 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بريك أشرف              - أمل سيدي مهدي 21R30J2480 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير  
بكاير فوزي               - إتحاد بريان 21R30J1407 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير  

 

 القضية رقم 072 مقابلة ) شباب تبسبست / نجم باب الوادي ( فئة األكابر ليوم 2021/12/10 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
ضو محمد أيمن           - نجم باب الوادي 21R30J1647 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير  

 

 القضية رقم 073 مقابلة ) إتحاد حاسي الدالعة / وفاق هقار تمنراست ( فئة األكابر ليوم 2021/12/10 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
اللعب الخطيربطاقة صفراء بسبب   21R30J0671 الهادي  بن فراح محمد  - إتحاد حاسي الدالعة  

               قدوي محمد  - وفاق هقار تمنراست 21R30J1156 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير
 

 

 

 

 

 



 

 القضية رقم 074 مقابلة ) شباب جامعة / نجم بوغفالة ( فئة األكابر ليوم 2021/12/11 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
صديقي عبد السميع       - شباب جامعة 21R30J1115    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

دغيش محمد أمين       - شباب جامعة 21R30J1429    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  
عميرات محمد            - نجم بوغفالة 21R30J0314    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

 

 القضية رقم 075 مقابلة ) شباب عين صالح / نجوم إليزي ( فئة األكابر ليوم 2021/12/11 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
لحيلح فاتح                 - نجوم إليزي 21R30J1557    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

 

 مقابالت بطولة القسم الجهوي الثاني لفئة األكابر

 الفوج ) أ (
 

 القضية رقم 076 مقابلة ) إتحاد قمار / شباب الحدب ( فئة األكابر ليوم 2021/12/10 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
عربية صالح الدين       - إتحاد قمار 21R30J1943 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير  

دقيش إبراهيم            - شباب الحدب 21R30J2364    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

بسبب اللعب الخطيربطاقة صفراء   21R30J2708 بقي عبد الرؤوف         - شباب الحدب  
 

 القضية رقم 077 مقابلة ) إتحاد النزلة الوادي / إتحاد أنقوسة ( فئة األكابر ليوم 2021/12/10 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
زياد               يشعبان - إتحاد النزلة الوادي 21R30J2236    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

رزيق المهدي            - إتحاد النزلة الوادي 21R30J1056    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  
رقاقدة كمال               - إتحاد أنقوسة 21R30J2387 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير  

بن دريغم يونس          - إتحاد أنقوسة 21R30J2404    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  
 

 القضية رقم 078 مقابلة ) مولودية سيدي سليمان / نادي المقارين ( فئة األكابر ليوم 2021/12/10 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
محلي حمزة               - نادي المقارين 21R30J2153    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

بودربالة عملد الدين     - نادي المقارين 21R30J2201    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  
 

 القضية رقم 079 مقابلة ) شباب حاسي مسعود / نادي بوغفالة ( فئة األكابر ليوم 2021/12/11 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
فلقت محمد الحافظ        - شباب حاسي مسعود 21R30J2185    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

بن حود عبد الرؤوف    - شباب حاسي مسعود 21R30J2171    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  
دريسي بن ساسي         - نادي بوغفالة 21R30J2377    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

 

 

 

 

 



 

 القضية رقم 080 مقابلة ) إتحاد الهمايسة / أمل العقلة ( فئة األكابر ليوم 2021/12/11 (:                                          

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
برتيمة مهدي              - إتحاد الهمايسة 21R30J1798 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير  

الخطيربطاقة صفراء بسبب اللعب   21R30J1773 لعمامرة عبد الرؤوف   - إتحاد الهمايسة  
        بن عمارة يزيد     - أمل العقلة 21R30J0968    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا

 

 القضية رقم 081 مقابلة ) بترول حاسي مسعود / أهلي القرارة ( فئة األكابر ليوم 2021/12/11 (:

المقابلة. بعد اإلطالع على ورقة -  

.) بترول حاسي مسعود (بعد اإلطالع على تقرير نادي  -  

من الشوط األول بسبب مغادرة رجال القوة العمومية  (06)حيث صرح الحكم الرئيسي بأن اللقاء توقف في الدقيقة الـ  -  

 ) قوات حفظ األمن ( الملعب.  
 

 نطبق نص المادة 50 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة ) مرحلة الذهاب (
 

.(أهلي القرارة  )لصالح نادي  03/00بنتيجة  ( بترول حاسي مسعود) خسارة المقابلة بالنسبة لنادي  -  

.16/12/2021 في أجل شهر إبتداء من تاريخ ( بترول حاسي مسعود )غرامة نافذة يدفعها نادي  دج 000.02ف ون ألعشر -         

 الفوج ) ب (
  

 القضية رقم 082 مقابلة ) شباب عين القديمة / شباب لقراف ( فئة األكابر ليوم 2021/12/03 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
عين القديمةشباب  21R30J2551    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا رواي محمد ع.الحفيظ    -   

بوقفة شعيب              - شباب لقراف 21R30J0509    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  
 

 القضية رقم 083 مقابلة ) مولودية بامنديل / أتليتيك حاسي مسعود ( فئة األكابر ليوم 2021/12/09 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
نقايس عبد العزيز         - مولودية بامنديل 21R30J2658 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير  

رحومة عبد العالي       - أتليتيك حاسي مسعود 21R30J2213    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  
 

 القضية رقم 084 مقابلة ) إتحاد الزقم / نادي سيدي خويلد ( فئة األكابر ليوم 2021/12/10 (:

 اإلنذارات:

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

اللعب الخطيربطاقة صفراء بسبب   21R30J2064 ليفة عباس                 - إتحاد الزقم  
ليفة عادل                  - إتحاد الزقم 21R30J1050 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير  

خويلدي حمزة            - نادي سيدي خويلد 21R30J1714    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

سفيان عصام             - نادي سيدي خويلد 21R30J2034    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  
رواي محمد خالد          - نادي سيدي خويلد 21R30J1712 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 القضية رقم 085 مقابلة ) مدرسة أمل النزلة / شباب القواطين ( فئة األكابر ليوم 2021/12/10 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
مزوزي حمزة             - مدرسة أمل النزلة 21R30J0272 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير  

سروطي إسالم           - شباب القواطين 21R30J1782 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير  
ديب حسام الدين           - شباب القواطين 21R30J2056 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير  

عثماني عالء الدين      - شباب القواطين 21R30J1690 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير  
 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بن علي عبد الحميد      - شباب القواطين 21R30J0971 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين  

.                 (من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  310)  طبقا لنص المادة ةذناف اإلقصاء لمقابلة واحدةيعاقب ب  

 أحداث أشير عليها:

 بعد الطاقم التحكيمي( بتهديد  شباب القواطينمن فريق )  R30J097121قيام الالعب بن علي عبد الحميد رخصة رقم  -

 دج تدفع في 5.000( مقابالت نافذة + غرامة مالية نافذة قدرها 04و بالتالي يعاقب هذا الالعب باإلقصاء لـ )المقابلة  نهاية 

 .من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 121طبقا لنص المادة  16/12/2021شهر إبتداء من تاريخ  أجل  
      

 غرامات:
 

بسبب وذلك 16/12/2120في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ( شباب القواطين )غرامة يدفعها نادي دج  000.5 أالف خمسة -  

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 130) ( و هذا تطبيقا لنص المادة  إنذارات 50التسيير للفريق ) سوء    
 

 القضية رقم 086 مقابلة ) شباب لقراف / أمل سوف ( فئة األكابر ليوم 2021/12/10 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
                         رقبوقفة طا - شباب لقراف 21R30J0876    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا

بوقفة وليد                - شباب لقراف 21R30J0948    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  
   عثماني محمد          - أمل سوف 21R30J0288 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   

  من 85) طبقا لنص  المادة  61/12/2120تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  1.500الحكم يعاقب بغرامة قدرها                 
القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى (.                 

بن عمر تقي الدين        - أمل سوف 21R30J0144    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

عناد الهاشمي            - أمل سوف 21R30J0329    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

 عقوبات بالطرود: 
 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
زيدي عبد الرحمان       - شباب لقراف 21R30J0953 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين  

        من القانون المنظم لبطولة 87)  طبقا لنص المادة 16/12/2021إبتداء من تاريخ  نافذة اإلقصاء لمقابلة واحدةيعاقب ب

.      (الفئات الصغرى كرة القدم                  

وكواك رياض             - أمل سوف 21R30J0262 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين  

        من القانون المنظم لبطولة 87)  طبقا لنص المادة 16/12/2021إبتداء من تاريخ  نافذة اإلقصاء لمقابلة واحدةيعاقب ب

.      (الفئات الصغرى كرة القدم                  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 القضية رقم 087 مقابلة ) مولودية المقارين / شباب عين القديمة ( فئة األكابر ليوم 2021/12/10 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
تالة عماد الدين            - مولودية المقارين 21R30J1873    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

محلي زين العابدين      - مولودية المقارين 21R30J1841    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  
حمادي إبراهيم            - مولودية المقارين 21R30J1881    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

خازن محمدعبد الباسط  - شباب عين القديمة 21R30J2548    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  
 

 الفوج ) ج (
 

 القضية رقم 088 مقابلة ) وفاق بريدة / وداد مدينة زلفانة ( فئة األكابر ليوم 2021/12/10 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
طهاري عمار              - وفاق بريدة 21R30J0425    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  
براديد حمزة              - وفاق بريدة 21R30J0437    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

قندوز عبد الحميد          - وداد مدينة زلفانة 21R30J0058    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  
قندوز ياسين              - وداد مدينة زلفانة 21R30J0042    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

 مسير تم إنذاره:

 باإلحتجاج على قرار R30D0016 21رزاق الشيخ رخصة رقم ( وداد مدينة زلفانة )لنادي  كاتب عام الفئات الكبرىقيام  -

  أحد الحكمين المساعدين.  

 من القانون المنظم  101) طبقا للمادة  16/12/2021 في أجل شهر إبتداء من تاريخ ( غرامة نافذة تدفع دج 1.000ألف )  -

  .لبطولة كرة القدم هواة (  

 باإلحتجاج  5R30D00121رحماني عبد القادر رخصة رقم  ( وداد مدينة زلفانة )قيام كاتب عام الفئات الصغرى لنادي  -

  على قرار أحد الحكمين المساعدين.  

 من القانون المنظم  101) طبقا للمادة  16/12/2021 في أجل شهر إبتداء من تاريخ ( غرامة نافذة تدفع دج 1.000ألف )  -

  .لبطولة كرة القدم هواة (  

 - العب أشير عليه:

 بشتم أحد الحكمين المساعدين مدينة زلفانة () وداد من فريق  1703R30J21قيام الالعب لخضاري ياسين رخصة رقم  -

  دج 10.000( مقابالت نافذة + غرامة مالية نافذة قدرها 04بعد نهاية المقابلة و بالتالي يعاقب هذا الالعب باإلقصاء لـ )  

 .قدم هواةمن القانون المنظم لبطولة كرة ال 112طبقا لنص المادة )  16/12/2021تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ   

 غرامات:
 

وذلك 16/12/2120في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ( وداد مدينة زلفانة )غرامة يدفعها نادي دج  000.5 أالف خمسة -  

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 130) ( و هذا تطبيقا لنص المادة  إنذارات 50التسيير للفريق ) بسبب سوء     
                                     

 القضية رقم 089 مقابلة ) رائد متليلي / أمل سيدي بوزيد ( فئة األكابر ليوم 2021/12/10 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بومدين عبد القادر       - أمل سيدي بوزيد 21R30J2647    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

مسعودان محمد           - أمل سيدي بوزيد 21R30J2569 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير  
 

 

 

 

 

 

 



 

 القضية رقم 090 مقابلة ) نصر حاسي الدالعة / شباب السالم قصر الحيران ( فئة األكابر ليوم 2021/12/10 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
الحيران .ق السالم شباب 21R30J2673    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا سليخ بوبكر                -   

 

 القضية رقم 091 مقابلة ) جيل بن نانة / نادي ضاية بن ضحوة ( فئة األكابر ليوم 2021/12/10 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
هاللبة مخلوف            - جيل بن نانة 21R30J2280    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

ضحوةنادي ضاية بن  21R30J1063    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا ثابت أحمد               -   
 

 القضية رقم 092 مقابلة ) رائد المنيعة / جوهرة قصر الحيران ( فئة األكابر ليوم 2021/12/10 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
سقاد محمد                 - رائد المنيعة 21R30J0896    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

يحي محمد               - رائد المنيعة 21R30J0648 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير  
زوبيري يوسف           - رائد المنيعة 21R30J0640 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير  

صحراوي علي          - جوهرة قصر الحيران 21R30J0631    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  
 

 القضية رقم 093 مقابلة ) شبيبة زلفانة / مستقبل لماضي ( فئة األكابر ليوم 2021/12/11 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
موالي عبد هللا صالح.د  - شبيبة زلفانة 21R30J0029    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

بن دوحية عبد الجليل    - مستقبل لماضي 21R30J1922    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  

فرهودي يوسف          - مستقبل لماضي 21R30J1670    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  
 

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

 الفوج ) أ (
 

 القضية رقم 094 مقابلة ) وفاق ورقلة / مستقبل الرويسات فئة األواسط ليوم 2021/12/11 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
صفراء بسبب اللعب الخطيربطاقة   21R30J0613 سايح حسام الدين   - وفاق ورقلة      

بوزيان أيوب             - مستقبل الرويسات 21R30J1039 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

  من 85) طبقا لنص  المادة  16/12/2021تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  005.1الحكم يعاقب بغرامة قدرها                 

.(الفئات الصغرى القانون المنظم لبطولة كرة القدم                  

  قريشي محمد أيوب     - مستقبل الرويسات 21R30J1047 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير

 عقوبات بالطرود: 
 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
بوزيان أيوب             - مستقبل الرويسات 21R30J1039 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين  

        من القانون المنظم لبطولة 87)  طبقا لنص المادة 09/12/2021إبتداء من تاريخ  نافدة اإلقصاء لمقابلة واحدةيعاقب ب

.      (الفئات الصغرى كرة القدم                  
 

 

 



 

 

 القضية رقم 095 مقابلة ) إتحاد الزاوية العابدية / نادي تقرت فئة األواسط ليوم 2021/12/11 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
      ناصر عبد الكريم   - إتحاد الزاوية العابدية 21R30J0385    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا

بن عبد الحفيظ أحمد     - نادي تقرت 21R30J0617    قة صفراء بسبب اللعب السلبي    بطا  
 

 القضية رقم 096 مقابلة ) إتحاد حاسي الرمل / أولمبي المقرن فئة األواسط ليوم 2021/12/11 (:
 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة -  

إجراء اللقاء لعدم حضور الحماية المدنية و الطبيب و رجال األمن إلى غاية نفاذعدم  عن حيث صرح الحكم الرئيسي -  

مايلي:  اللجنة عليه قررت دقيقة و 15الوقت المقرر قانونا     

  .( أولمبي المقرن )لصالح نادي  03/00بنتيجة  ( إتحاد حاسي الرمل )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي  -
 

 القضية رقم 097 مقابلة ) إتحاد الرباح / إتحاد ورقلة فئة األواسط ليوم 2021/12/11 (:
 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة -  

.) إتحاد ورقلة (على تقرير نادي  بعد اإلطالع على -  

من عمر المقابلة مرجعا 70من الشوط الثاني أي الدقيقة  25المتطوع بأن اللقاء قد تم توقيفه في الدقيقة حيث صرح الحكم  -  

إلى تلفظ الالعبين بكالم غير الئق دون تحديد إلى أي فريق ينتمي هؤالء الالعبين. ذلكسببب     

حيث أن الحكم المتطوع كان عليه التصدي لالعبين بإشهار البطاقات عوض توقيف المقابلة و هو األمر الذي يثبت عدم -  

كفاءته في التسيير.   

من قانون اإلتحاد الجزائري لكرة القدم المنظم لبطولةالفقرة األخيرة  68لهذه األسباب قررت اللجنة تطبيق نص المادة  -  

و التي تنص ) إذا أوقف الحكم المقترح المقابلة قبل األوان بسبب عدم الكفاءة الفريق المنتسب له الحكم الفئات الصغرى   

يخسر المقابلة تحت طائلة العقوبة ( و منه.   

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

 

  

 

 
  

 
 

 المسير اإلداري لقسم اإلنضباط                           
  

                                         يدريس الهوار

 


