
اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم 

 الرابطة الجهوٌة لكرة القدم ورقلة
 

 

  2021/2022الموسم الرٌاضً 

06:المحضر رقم  

     23/12/2021: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   
 

  (:18/12/2021فئة األكابر لٌوم  (إتحاد الحمادٌن / أولمبً الوادي  ) مقابلة 098القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         0466 سالمً علً               -  أولمبً الوادي   

شرٌفً أحمد              -  إتحاد الحمادٌن 21R30J1270 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

سنٌقري عبد الستار      -  إتحاد الحمادٌن 21R30J1181 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:18/12/2021فئة األكابر لٌوم  (شباب بلدٌة إلٌزي / شباب سٌدي بوعزٌز  ) مقابلة 099القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1579 مٌمونً عبد المنعم       -  شباب سٌدي بوعزٌز   
جغبالة علً               -  شباب بلدٌة إلٌزي 21R30J1186 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:18/12/2021فئة األكابر لٌوم  (مولودٌة شباب المخادمة / وفاق المغٌر  ) مقابلة 100القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1562 لبسٌس عبد الستار        -  وفاق المغٌر   
عزام أحمد                -  وفاق المغٌر 21R30J1510 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

سعٌدات محمد األمٌن    -  مولودٌة شباب المخادمة 21R30J1484 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

حجاج هشام أمٌن         -  مولودٌة شباب المخادمة 21R30J1449 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:17/12/2021فئة األكابر لٌوم  (مستقبل موفلون / مستقبل بلدة عمر  ) مقابلة 101القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         0139 كرزازي بوبكر          -  مستقبل موفلون   

 
 

 
 



 

  (:17/12/2021فئة األكابر لٌوم  (هالل غرداٌة / إتحاد الخنق  ) مقابلة 102القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر الحكم الرئٌسً-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر مراقب اللقاء-   

حٌث بعد اإلطالع على الوثائق المستلمة إتضح بأن هنالك إعتداء جسدي تعرض له السٌد محافظ اللقاء داخل غرف تغٌٌر - 

.(إتحاد الخنق  )المالبس تحدٌدا فً الفترة ما بٌن الشوطٌن و هو اإلعتداء الصادر من طرف رئٌس نادي   

حٌث صرح كل من حكم المباراة و محافظ اللقاء أن المباراة شهدت توقفا لعدة مرات متتالٌة بسبب دخول األشخاص إلى - 

.الملعب  

حٌث صرح حكم المقابلة و أٌضا محافظ اللقاء أن هنالك رمً للحجارة أثناء سٌر اللقاء ما نجم عنه إصابة كاتب عام الفرٌق - 

.(هالل غرداٌة  )الضٌف   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
زراطة الطٌب            -  إتحاد الخنق 21R30J1302 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

زٌاط عبد الحكٌم         -  إتحاد الخنق 21R30J1237 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

دماش محمد             -  إتحاد الخنق 21R30J1238 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
   شاٌبً إسماعٌل       -  إتحاد الخنق 21R30J1264     الحكمبطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار

  من القانون المنظم  101)  طبقا لنص المادة 23/12/2021تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  غرامة نافذة دج 2.000  

.                                                                                                           ( لبطولة كرة القدم هواة   

بن طرفة نصر الدٌن     -  هالل غرداٌة 21R30J1342 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

فتحً علً               -  هالل غرداٌة 21R30J1343 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   بوغصمار عبد المجٌد-  إتحاد الخنق 21R30J1150 بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب 

  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 23/12/2021               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

   عجرود إلٌاس         -  هالل غرداٌة 21R30J1345 بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب 

  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 23/12/2021               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

غرامة مالٌة نافذة  + 23/12/2021 إبتداء من تارٌخ (02) باإلقصاء النافذ لمدة سنتٌن (إتحاد الخنق  )معاقبة رئٌس نادي -   

بسبب اإلعتداء الجسدي على أحد الرسمٌٌن دون 23/12/2021أجل شهر إبتداء من تارٌخ  تدفع فً  دج30.000  بقٌمة   

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 114) طبقا لنص المادة   إحداث ضرر جسدي   

:غرامات  

  باإلقتحام المتكرر لساحة الملعب وذلك أثناء سٌر اللقاء األمر(إتحاد الخنق  )قٌام أشخاص من جمهور النادي المحلً - 

  الذي كان ٌؤدي إلى التوقف المؤقت للمباراة فً كل مرة ما ٌعد إخالال بالنظام العام كما وقع رمً للحجارة داخل الملعب

.و علٌه قررت اللجنة (هالل غرداٌة  ) أسفر عن إصابة كاتب عام الفرٌق الضٌف   

.23/12/2021بمواصلة ما تبقى من مقابالت الموسم الحالً خارج الدٌار إبتداء من تارٌخ   ( إتحاد الخنق) معاقبة نادي-   

 .23/12/2021 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ غرامة نافذة  دج30.000 ثالثون ألف- 

  بسبب23/12/2021  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ(إتحاد الخنق  )غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج 10.000عشرة أالف - 

. ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 131)   سوء التنظٌم للفرٌق طبقا للمادة 
 

ذلك  و23/12/2021 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( إتحاد الخنق )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   
 

 
 

 



  (:18/12/2021فئة األكابر لٌوم  (أمل ورقلة / إتحاد األغواط  ) مقابلة 103القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1245 خضراوي عبد الحفٌظ   -  إتحاد األغواط   

شوٌرب محمد العباسً -  إتحاد األغواط 21R30J1243 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

   شرٌفً أٌوب          -  إتحاد األغواط 21R30J1364     الحكمبطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار

  من القانون المنظم101)  طبقا لنص المادة 23/12/2021تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  غرامة نافذة دج 2.000  

.                                                                                                           (لبطولة كرة القدم هواة   

   بوغرارة نور الدٌن   -  إتحاد األغواط 21R30J1244     الحكمبطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار

  من القانون المنظم101)  طبقا لنص المادة 23/12/2021تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  غرامة نافذة دج 2.000  

.                                                                                                           ( لبطولة كرة القدم هواة   

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1384 محجوب نضال           -  أمل ورقلة   
بن عمار رابح           -  أمل ورقلة 21R30J1382 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

 

 

(ب  )الجهوي األول الفوج   
 

  (:17/12/2021فئة األكابر لٌوم  (إتحاد عٌن البٌضاء / ترجً تقدٌدٌن  ) مقابلة 104القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         0007 مدنً صدام               -  ترجً تقدٌدٌن   

مدنً نصر الدٌن         -  ترجً تقدٌدٌن 21R30J0014 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
خمٌس نعٌم              -  إتحاد عٌن البٌضاء 21R30J1650 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

رحٌم سفٌان               -  إتحاد عٌن البٌضاء 21R30J1401 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    بولٌفة محمد أنور    -  ترجً تقدٌدٌن 21R30J0252 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

  (:17/12/2021فئة األكابر لٌوم  (شباب قصر الحٌران / إتحاد النخلة  ) مقابلة 105القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  1225 رمضانً شٌبوب         -  إتحاد النخلة   
لوبٌري المعراج          -  إتحاد النخلة 21R30J1500 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

موالي محمد            -  شباب قصر الحٌران 21R30J2803 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
بن شاعة عمار           -  شباب قصر الحٌران 21R30J2772 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

بوضلعة عبد الرزاق    -  شباب قصر الحٌران 21R30J2771 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

  (:17/12/2021فئة األكابر لٌوم  (رائد حاسً القارة / الطاسٌلً إلٌزي  ) مقابلة 106القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوعلبة رمضان          -  الطاسٌلً إلٌزي 21R30J2400 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بن ساسً إلٌاس          -  رائد حاسً القارة 21R30J0096 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

 

 

 

 

 

 



  (:18/12/2021فئة األكابر لٌوم  (نادي المنظر الجمٌل / رائد سٌدي ساعد  ) مقابلة 107القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1216 ربحً لخضر             -  رائد سٌدي ساعد   

 

 

  (:18/12/2021فئة األكابر لٌوم  (أولمبً بوعامر / وفاق مقر  ) مقابلة 108القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         0597 بولٌفة إسحاق             -  وفاق مقر   

علٌوة إلٌاس              -  وفاق مقر 21R30J0485 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بن جخراب خالد         -  أولمبً بوعامر 21R30J0549 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

صٌاد إسماعٌل           -  أولمبً بوعامر 21R30J0567 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    خرفً محمد المهدي -  أولمبً بوعامر 21R30J0569 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

(ج  )الجهوي األول الفوج   
 

  (:17/12/2021فئة األكابر لٌوم  (شباب بلدٌة عٌن صالح / وفاق هقار تمنراست  ) مقابلة 109القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         2038 أجرفور عبد السمٌع      -  وفاق هقار تمنراست   

بن عطاء هللا              -  شباب بلدٌة عٌن صالح 21R30J0188 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

 

  (:17/12/2021فئة األكابر لٌوم  (إتحاد حاسً الدالعة / إتحاد برٌان  ) مقابلة 110القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  1109 مرارس عبد الرحمان    -  إتحاد برٌان   

بٌران طارق زاٌد        -  إتحاد حاسً الدالعة 21R30J0400 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  0236 عجالت حرز هللا         -  إتحاد حاسً الدالعة   

شارف محمد             -  إتحاد حاسً الدالعة 21R30J0543 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

 

  (:18/12/2021فئة األكابر لٌوم  (أمل سٌدي مهدي / نجم باب الوادي  ) مقابلة 111القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1632 كنٌوة عبد النور          -  نجم باب الوادي   

جالبً هشام              -  نجم باب الوادي 21R30J1641 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  1626 جواحً صالح الدٌن     -  أمل سٌدي مهدي   

كادي إلٌاس               -  أمل سٌدي مهدي 21R30J1611 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  (:18/12/2021فئة األكابر لٌوم  (وفاق عٌن ماضً / نجم بوغفالة  ) مقابلة 112القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  0434 داودي سعد               -  وفاق عٌن ماضً   

:عقوبات بالطرود  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    تٌجانً فتح الدٌن    -  وفاق عٌن ماضً 21R30J1311   بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم    

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

  (:18/12/2021فئة األكابر لٌوم  (شباب جامعة / نجوم إلٌزي  ) مقابلة 113القضٌة رقم 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عكري نور الدٌن       -  نجوم إلٌزي 21R30J1540 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن  

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

     كركار نصر الدٌن  -  نجوم إلٌزي 21R30J1297 بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب 

  تدفع   دج 3.000غرامة مالٌة قدرها + مقابالت نافدة ( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة -                منافس دون إحداث ضرر جسدي 

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 23/12/2021               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

بن زاوي هٌثم           -  شباب جامعة 21R30J1116 بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب   

  تدفع   دج 3.000غرامة مالٌة قدرها + مقابالت نافدة ( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة -                منافس دون إحداث ضرر جسدي 

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 23/12/2021               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   
 

 

 مقابالت بطولة القسم الجهوي الثانً لفئة األكابر

(أ  )الفوج   

 

  (:17/12/2021فئة األكابر لٌوم  (شباب سٌدي عمران / إتحاد أنقوسة  ) مقابلة 114القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن حنٌش عبد القادر     -  إتحاد أنقوسة 21R30J2388 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         2383 تخة رشٌد أٌمن           -  إتحاد أنقوسة   
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  2421 محمة سعٌد               -  إتحاد أنقوسة   

بن طالب محمد           -  شباب سٌدي عمران 21R30J0497 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  0127 عبابسة أبوبكر            -  شباب سٌدي عمران   
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  0124 بولٌف نضال             -  شباب سٌدي عمران   

:عقوبات بالطرود  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    مسعودي عبد النور  -  إتحاد أنقوسة 21R30J2276   بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم    

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

  (:17/12/2021فئة األكابر لٌوم  (شباب حاسً مسعود / القبة تماسٌن  ) مقابلة 115القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
غزال هانً               -  القبة تماسٌن 21R30J1092 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         2190 عباس أٌمن               -  شباب حاسً مسعود   

 

 

 

 



 

  (:17/12/2021فئة األكابر لٌوم  (إتحاد النزلة الوادي / بترول حاسً مسعود  ) مقابلة 116القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مصطفى ربٌع            -  بترول حاسً مسعود 21R30J1969 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         0973 ذٌب محمد أمٌن          -  إتحاد النزلة الوادي   

 

  (:17/12/2021فئة األكابر لٌوم  (أهلً القرارة / أمل العقلة  ) مقابلة 117القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  0966 شٌحانً محمد صهٌب    -  أمل العقلة   
دودي أٌمن                -  أمل العقلة 21R30J0960 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1859 اوالد علً معمر          -  أهلً القرارة   
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  2095 ذٌب خٌنش                -  أهلً القرارة   

 

 

  (:18/12/2021فئة األكابر لٌوم  (إتحاد قمار / نادي المقارٌن  ) مقابلة 118القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
طراد عمر                -  نادي المقارٌن 21R30J2109 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  2259 كربوسة ولٌد حسام       -  نادي المقارٌن   

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  1738 نمسً ٌونس              -  إتحاد قمار   
 

 

(ب  )الجهوي الثانً الفوج   
 
 

  (:16/12/2021فئة األكابر لٌوم  (مدرسة أمل النزلة / شباب قصر ورقلة  ) مقابلة 119القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بواب شرف الدٌن        -  شباب قصر ورقلة 21R30J2852 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  2204 بن موسى عبد النور     -  شباب قصر ورقلة   

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  0178 لحرش عامر             -  مدرسة أمل النزلة   

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  0138 مرزوقً سالم            -  مدرسة أمل النزلة   
 

 

  (:17/12/2021فئة األكابر لٌوم  (مولودٌة بامندٌل / نادي سٌدي خوٌلد  ) مقابلة 120القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بلعون زٌن العابدٌن      -  نادي سٌدي خوٌلد 21R30J2087 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         2086 سودانً منٌر رمزي     -  نادي سٌدي خوٌلد   
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1707 قاسً أسامة               -  نادي سٌدي خوٌلد   

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1712 رواي محمد خالد         -  نادي سٌدي خوٌلد   
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         2351 ورنوغً حسٌن           -  مولودٌة بامندٌل   

شنٌن نبٌل                 -  مولودٌة بامندٌل 21R30J2344 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         2367 مدقن أسامة               -  مولودٌة بامندٌل   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (:17/12/2021فئة األكابر لٌوم  (إتحاد الزقم / شهداء قمار  ) مقابلة 121القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
رضوان محمد الصغٌر  -  شهداء قمار 21R30J0606 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  1051 بدر الدٌن عالء الدٌن    -  إتحاد الزقم   

 

 

  (:18/12/2021فئة األكابر لٌوم  (مولودٌة حاسً مسعود / أتلٌتٌك حاسً مسعود  ) مقابلة 122القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بونوغاز محمد أحمد     -  أتلٌتٌك حاسً مسعود 21R30J3104 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         2435 روابح الحاج              -  مولودٌة حاسً مسعود   

 

  (:18/12/2021فئة األكابر لٌوم  ( مولودٌة سعٌد عتبة /شباب عٌن القدٌمة )  مقابلة 123القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عٌاد رضوان             -  شباب عٌن القدٌمة 21R30J2545 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

   سالمً رٌاض         -  شباب عٌن القدٌمة 21R30J2544     الحكمبطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار

  من القانون المنظم  101)  طبقا لنص المادة 23/12/2021تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  غرامة نافذة دج 2.000  

.                                                                                                           ( لبطولة كرة القدم هواة   

مهٌري عزوز            -  مولودٌة سعٌد عتبة 21R30J2499 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن طوزي حسام        -  مولودٌة سعٌد عتبة 21R30J2505 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن  

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

 

(ج  )الجهوي الثانً الفوج   
 

  (:17/12/2021فئة األكابر لٌوم  (شبٌبة زلفانة / إتحاد العسافٌة  ) مقابلة 124القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
شاوي عادل              -  إتحاد العسافٌة 21R30J2002 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         2731 بتٌمً أسامة              -  إتحاد العسافٌة   

   بدوي الطاهر         -  إتحاد العسافٌة 21R30J2282     الحكمبطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار

  من القانون المنظم  101)  طبقا لنص المادة 23/12/2021تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  غرامة نافذة دج 2.000  

.                                                                                                           ( لبطولة كرة القدم هواة   

عبد العالً بشٌر          -  شبٌبة زلفانة 21R30J0026 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 
 

 

  (:17/12/2021فئة األكابر لٌوم  (نصر حاسً الدالعة / مستقبل لماضً  ) مقابلة 125القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
قطاف عبد القادر         -  نصر حاسً الدالعة 21R30J0941 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  (:17/12/2021فئة األكابر لٌوم  (وفاق برٌدة / نادي الضاٌة بن ضحوة  ) مقابلة 126القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   برادٌد حمزة          -  وفاق برٌدة 21R30J0437     الحكمبطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار

  من القانون المنظم101)  طبقا لنص المادة 23/12/2021تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  غرامة نافذة دج 2.000  

.                                                                                                          ( لبطولة كرة القدم هواة   

   طهاري صالح الدٌن -  وفاق برٌدة 21R30J0455     الحكمبطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار

  من القانون المنظم101)  طبقا لنص المادة 23/12/2021تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  غرامة نافذة دج 2.000  

.                                                                                                          ( لبطولة كرة القدم هواة   

   مواهلٌة عبد هللا       -  وفاق برٌدة 21R30J0440     الحكمبطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار

  من القانون المنظم 101)  طبقا لنص المادة 23/12/2021تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  غرامة نافذة دج 2.000  

.                                                                                                          ( لبطولة كرة القدم هواة   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن حسٌن أحمد زهٌر  -  وفاق برٌدة 21R30J0436 بطاقة حمراء بسبب إهانة الحكم الرئٌسً    

تدفع فً أجل شهر  دج 10.000غرامة نافدة قدرها  + 23/12/2021 مقابالت إقصاء نافذة إبتداء من تارٌخ 04               ٌعاقب بـ   

.(القانون المنظم لبطولة كرة القدم القدم هواة  من 112)  لنص المادة  طبقا23/12/2021                إبتداء من تارٌخ  
 

 

  (:17/12/2021فئة األكابر لٌوم  (أمل سٌدي بوزٌد / وداد مدٌنة زلفانة  ) مقابلة 127القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
قندوز ٌاسٌن              -  إتحاد أفلو 21R30J0042 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

   بومدٌن حسام الدٌن   -  شبٌبة زلفانة 21R30J2563     الحكمبطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار

  من القانون المنظم 101)  طبقا لنص المادة 23/12/2021تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  غرامة نافذة دج 2.000  

.                                                                                                          ( لبطولة كرة القدم هواة   

حسٌن أحمد               -  شبٌبة زلفانة 21R30J2648 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
صغٌر أحمد              -  شبٌبة زلفانة 21R30J2779 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

 

  (:18/12/2021فئة األكابر لٌوم  (جٌل بن نانة / شباب السالم قصر الحٌران  ) مقابلة 128القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر الحكم الرئٌسً-   

حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأن المقابلة لم تلعب بسبب حضور عنصر واحد من رجال القوة العمومٌة هذا األخٌر الذي-   

. دقٌقة 15  صرح بأن زمالءه متواجدٌن بمهمة رسمٌة و سٌحضرون الحقا لكن رجال األمن حضرو بعد مرور   
 

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

.(جٌل بن نانة  ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  (شباب السالم قصر الحٌران  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شباب السالم قصر الحٌران  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج20.000عشرون ألف        -   

         23/12/2021.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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

( أ )الفوج   
 

  (:17/12/2021 فئة األواسط لٌوم إتحاد الزاوٌة العابدٌة / مستقبل الروٌسات)  مقابلة 129القضٌة رقم 
 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

إجراء اللقاء لعدم حضور سٌارة اإلسعاف و بعد اإلنتظار إلى غاٌة نفاذ الوقت المقرر عدم حٌث صرح الحكم الرئٌسً عن -  

: ماٌلًاللجنة  علٌه قررت دقٌقة و15 قانونا   

.(إتحاد الزاوٌة العابدٌة  ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  (مستقبل الروٌسات  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   
 

  (:18/12/2021 فئة األواسط لٌوم إتحاد حاسً الرمل / إتحاد ورقلة)  مقابلة 130القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عزاوي أحمد سٌف     -   إتحاد ورقلة  21R30J1063 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

    بخدٌجة المنتصر باهلل-   إتحاد ورقلة  21R30J0771 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
   ناصري عبد الرؤوف-   إتحاد ورقلة  21R30J0792 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  صاٌفً عالء            -  إتحاد ورقلة  21R30J1002 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  جباٌرٌة سعد حركات   - إتحاد حاسً الرمل 21R30J2832 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

 

 

 

                             المسٌر اإلداري لقسم اإلنضباط
                           درٌس الهواري               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


