
اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم 

 الرابطة الجهوٌة لكرة القدم ورقلة
 

 

  2021/2022الموسم الرٌاضً 

07:المحضر رقم  

     30/12/2021: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   
 

  (:24/12/2021فئة األكابر لٌوم  (وفاق المغٌر / إتحاد األغواط  ) مقابلة 131القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1360 بن موالي أكرم          -  إتحاد األغواط   

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

بوخمٌس بالل            -  وفاق المغٌر 21R30J1509 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:25/12/2021فئة األكابر لٌوم  (مولودٌة شباب المخادمة / شباب بلدٌة إلٌزي  ) مقابلة 132القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1185 غطوط فؤاد              -  شباب بلدٌة إلٌزي   

شرفاوي أٌوب           -  شباب بلدٌة إلٌزي 21R30J1171 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بن غرس هللا حسام      -  شباب بلدٌة إلٌزي 21R30J1191 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

سعٌدات محمد لمٌن      -  مولودٌة شباب المخادمة 21R30J1484 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
زٌتونً عالء الدٌن      -  مولودٌة شباب المخادمة 21R30J1277 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

فرماج محمد عبد المنعم -  مولودٌة شباب المخادمة 21R30J1497 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

قادري أحمد              -  مولودٌة شباب المخادمة 21R30J1448 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

:أحداث أشٌر علٌها  

 بإهانة الحكم الرئٌسً R30D002921رخصة رقم  زاوي سٌد الشٌخ الرقانً (شباب بلدٌة إلٌزي  ) قٌام كاتب عام نادي- 

  بمنعه من ممارسة26/12/2021أشهر إبتداء من تارٌخ  (06)لنافذ لمدة  اذلك بعد نهاٌة المقابلة و علٌه ٌعاقب باإلقصاء  و 

تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج  10.000غرامة نافذة بقٌمة +   أي نشاط أو وظٌفة لهما عالقة بكرة  القدم 

  26/12/2021 . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  (:25/12/2021فئة األكابر لٌوم  (شباب سٌدي بوعزٌز / إتحاد الحمادٌن  ) مقابلة 133القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1465 عبٌة إسماعٌل            -  إتحاد الحمادٌن   
زٌدوري لخضر         -  إتحاد الحمادٌن 21R30J1183 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

مسٌعٌد إبراهٌم           -  شباب سٌدي بوعزٌز 21R30J1576 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:25/12/2021فئة األكابر لٌوم  (أولمبً الوادي / مستقبل موفلون  ) مقابلة 134القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
رزوق عبد الفتاح        -  مستقبل موفلون 21R30J0391 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  0346 بن مسعود عبد هللا قٌس  -  مستقبل موفلون   

عٌسانً عبد الباري      -  أولمبً الوادي 21R30J0199 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

لعنانً عبد الوهاب       -  أولمبً الوادي 21R30J0200 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

 

(ب  )الجهوي األول الفوج   
 

  (:23/12/2021فئة األكابر لٌوم  (إتحاد عٌن البٌضاء / أولمبً بوعامر  ) مقابلة 135القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  0549 بن جخراب خالد         -  أولمبً بوعامر   

دٌدة جعفر                -  إتحاد عٌن البٌضاء 21R30J1460 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

خوٌلدي محمد محسن    -  إتحاد عٌن البٌضاء 21R30J1461 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
الدٌن  .خلفاوي محمد ش-  إتحاد عٌن البٌضاء 21R30J1400 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    ٌحً العٌد            -  أولمبً بوعامر 21R30J0662 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

  (:24/12/2021فئة األكابر لٌوم  (ترجً تقدٌدٌن / رائد سٌدي ساعد  ) مقابلة 136القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
لقرع إبراهٌم             -  رائد سٌدي ساعد 21R30J1927 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

دغٌش أحمد رامً       -  ترجً تقدٌدٌن 21R30J0020 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

  (:24/12/2021فئة األكابر لٌوم  (إتحاد النخلة / مولودٌة البٌضاء  ) مقابلة 137القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عصمانً مصطفى       -  مولودٌة البٌضاء 21R30J0413 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

لعقونً إبراهٌم           -  مولودٌة البٌضاء 21R30J0410 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
مومن بكوش أحمد       -  إتحاد النخلة 21R30J1476 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

 

 

 



 

(ج  )الجهوي األول الفوج   
 

  (:24/12/2021فئة األكابر لٌوم  (إتحاد برٌان / شباب عٌن صالح  ) مقابلة 138القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
شناوي عبد السمٌع       -  شباب عٌن صالح 21R30J0074 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

نعجة محمد إسالم        -  إتحاد برٌان 21R30J1415 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

  (:25/12/2021فئة األكابر لٌوم  (نجوم إلٌزي / وفاق عٌن ماضً  ) مقابلة 139القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         0574 ٌحٌاوي موسى           -  وفاق عٌن ماضً   

قرفً نصر الدٌن        -  نجوم إلٌزي 21R30J1541 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بشنب مسعود           -  نجوم إلٌزي 21R30J1295 بطاقة حمراء بسبب إهانة الحكم الرئٌسً    

تدفع فً أجل شهر  دج 10.000غرامة نافدة قدرها  + 26/12/2021 مقابالت إقصاء نافذة إبتداء من تارٌخ 04               ٌعاقب بـ   

.(القانون المنظم لبطولة كرة القدم القدم هواة  من 112)  لنص المادة  طبقا26/12/2021                إبتداء من تارٌخ  

:أحداث أشٌر علٌها  

 ذلك بعد قٌام هذا األخٌر  و بالدخول إلى الملعب و اإلحتجاج على قرار الحكم الرئٌسً (نجوم إلٌزي  ) قٌام مدرب نادي- 

 . بطرد أحد الالعبٌن ما ٌعد إخالال واضحا بالنظام و علٌه قررت اللجنة

  26/12/2021تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   دج2.000بغرامة مالٌة نافذة  قدرها  (نجوم إلٌزي  )معاقبة نادي - 

 .   بسبب اإلحتجاج الذي قام به المسٌر
 

 

 مقابالت بطولة القسم الجهوي الثانً لفئة األكابر

(أ  )الفوج   

 

  (:24/12/2021فئة األكابر لٌوم  (نادي المقارٌن / إتحاد الهماٌسة  ) مقابلة 140القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خزان عبد المطلب       -  إتحاد الهماٌسة 21R30J0981 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  1088 دٌدة أحمد                 -  إتحاد الهماٌسة   
عٌشاوي نصر الدٌن     -  نادي المقارٌن 21R30J1877 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

عٌشاوي المعتصم باهلل   -  نادي المقارٌن 21R30J2105 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  2375 زوزو نضال             -  نادي المقارٌن   

 

  (:24/12/2021فئة األكابر لٌوم  (إتحاد النزلة الوادي / شباب سٌدي عمران  ) مقابلة 141القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن طالب تقً الدٌن      -  شباب سٌدي عمران 21R30J0228 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  0343 صالحً رشدي           -  إتحاد النزلة الوادي   

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  0345 بوسعدٌة ولٌد             -  إتحاد النزلة الوادي   
 

 

 

 



 
 

  (:24/12/2021فئة األكابر لٌوم  (نادي بوغفالة / إتحاد قمار  ) مقابلة 142القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
ستو أحمد                 -  إتحاد قمار 21R30J1737 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

زواري فرحات هارون  -  نادي بوغفالة 21R30J2322 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         2328 عزي طارق              -  نادي بوغفالة   

:عقوبات بالطرود  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    لمادي ٌوسف        -  إتحاد قمار 21R30J1893   بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم    

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

 

  (:24/12/2021فئة األكابر لٌوم  (القبة تماسٌن / مولودٌة سٌدي سلٌمان  ) مقابلة 143القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
طبة إلٌاس                -  القبة تماسٌن 21R30J2019 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:28/12/2021فئة األكابر لٌوم  (أهلً القرارة / نادي المقارٌن  ) مقابلة 144القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
أوالد مبارك مروان      -  أهلً القرارة 21R30J0693 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:28/12/2021فئة األكابر لٌوم  ( إتحاد قمار /القبة تماسٌن )  مقابلة 145القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
صافٌة محمد األمٌن      -  القبة تماسٌن 21R30J1681 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
   رغٌوة مختار         -  إتحاد قمار 21R30J1455     الحكمبطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار

  من القانون المنظم  101)  طبقا لنص المادة 30/12/2021تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  غرامة نافذة دج 2.000  

.                                                                                                           ( لبطولة كرة القدم هواة   

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  1740 عبد ربً سفٌان          -  إتحاد قمار   
 

  (:28/12/2021فئة األكابر لٌوم  ( مولودٌة سٌدي سلٌمان /إتحاد أنقوسة )  مقابلة 146القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
قرٌشً الشٌخ             -  إتحاد أنقوسة 21R30J2429 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

حدو سٌدي السعٌد        -  إتحاد أنقوسة 21R30J2418 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بن الزاوي أكرم          -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 21R30J2107 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
:عقوبات بالطرود  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  لحسٌنً ٌونس          -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 21R30J2144   بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم    

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  (:28/12/2021فئة األكابر لٌوم  ( إتحاد الهماٌسة /نادي بوغفالة )  مقابلة 147القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   عمٌر ربٌح           -  نادي بوغفالة 21R30J2319     الحكمبطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار

  من القانون المنظم  101)  طبقا لنص المادة 30/12/2021تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  غرامة نافذة دج 2.000  

.                                                                                                           ( لبطولة كرة القدم هواة   

زواري فرحات هارون  -  نادي بوغفالة 21R30J2322 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

عزي طارق              -  نادي بوغفالة 21R30J2328 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
   عٌساوي بلخٌر        -  نادي بوغفالة 21R30J2326     الحكمبطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار

  من القانون المنظم  101)  طبقا لنص المادة 30/12/2021تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  غرامة نافذة دج 2.000  

.                                                                                                           ( لبطولة كرة القدم هواة   

   لوبٌري سفٌان         -  إتحاد الهماٌسة 21R30J1094     الحكمبطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار

  من القانون المنظم  101)  طبقا لنص المادة 30/12/2021تدفع 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
    بدٌدة أحمد           -  إتحاد الهماٌسة 21R30J1088 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

  (:28/12/2021فئة األكابر لٌوم  ( أمل العقلة /شباب الحدب )  مقابلة 148القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
شٌحانً محمد صهٌب    -  أمل العقلة 21R30J0966 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

سباق محمد إسماعٌل     -  أمل العقلة 21R30J0959 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
بن عمر ٌوسف           -  أمل العقلة 21R30J1129 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

 

(ب  )الجهوي الثانً الفوج   
 
 

  (:24/12/2021فئة األكابر لٌوم  (شهداء قمار / مولودٌة بامندٌل  ) مقابلة 149القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مدقن أسامة               -  مولودٌة بامندٌل 21R30J2367 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  2582 سوٌقات عبد القادر       -  مولودٌة بامندٌل   
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1692 حشانة قٌس               -  شهداء قمار   

 

 

  (:24/12/2021فئة األكابر لٌوم  (شباب قصر ورقلة / أمل سوف  ) مقابلة 150القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوصبٌع محمد علً      -  أمل سوف 21R30J0164 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         2206 صٌد محمد فاس          -  شباب قصر ورقلة   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  (:24/12/2021فئة األكابر لٌوم  ( شباب لقراف /شباب القواطٌن )  مقابلة 151القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
هقً شعٌب               -  شباب القواطٌن 21R30J1792 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

سروتً إسالم            -  شباب القواطٌن 21R30J1782 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
زواري فرحات ٌوسف  -  شباب القواطٌن 21R30J2091 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

   سروتً بلخٌر         -  شباب القواطٌن 21R30J1845     الحكمبطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار

  من القانون المنظم  101)  طبقا لنص المادة 26/12/2021تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  غرامة نافذة دج 2.000  

.                                                                                                           ( لبطولة كرة القدم هواة   

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  0951 كٌوص عبد الحق        -  شباب لقراف   
   شتٌوي سلٌمان        -  شباب لقراف 21R30J0510     الحكمبطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار

  من القانون المنظم  101)  طبقا لنص المادة 26/12/2021تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  غرامة نافذة دج 2.000  

.                                                                                                           ( لبطولة كرة القدم هواة   
 

 

  (:24/12/2021فئة األكابر لٌوم  (مولودٌة المقارٌن / مولودٌة سعٌد عتبة  ) مقابلة 152القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خمٌسً أحمد رمزي     -  مولودٌة المقارٌن 21R30J1864 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  2048 أهنانً مهدي             -  مولودٌة المقارٌن   
 

  (:24/12/2021فئة األكابر لٌوم  (نادي سٌدي خوٌلد / مولودٌة حاسً مسعود  ) مقابلة 153القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

  (مولودٌة حاسً مسعود  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأن المقابلة لم تلعب بسبب عدم حضور طبٌب الفرٌق المحلً - 

.   دقٌقة 15إلى غاٌة إستنفاذ الوقت القانونً المقرر بـ   
 

( مرحلة الذهاب ) القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  من21نطبق نص المادة   
 

.(نادي سٌدي خوٌلد  ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  (مولودٌة حاسً مسعود  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (مولودٌة حاسً مسعود  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج10.000عشرة أالف        -   

         26/12/2021.  
 

  (:28/12/2021فئة األكابر لٌوم  ( شباب القواطٌن /شباب قصر ورقلة )  مقابلة 154القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوشارب حسام الدٌن     -  شباب قصر ورقلة 21R30J2150 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

حاوي ٌوسف             -  شباب القواطٌن 21R30J2829 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
واسع معتز               -  شباب القواطٌن 21R30J2012 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  (:28/12/2021فئة األكابر لٌوم  ( أمل سوف /أتلٌتٌك حاسً مسعود )  مقابلة 155القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
صاولة بلخٌر             -  أتلٌتٌك حاسً مسعود 21R30J0638 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

   عثمانً محمد         -  أمل سوف 21R30J0288     الحكمبطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار

  من القانون المنظم  101)  طبقا لنص المادة 30/12/2021تدفع 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
بوصبٌع محمد علً    -  أمل سوف 21R30J0164 بطاقة حمراء بسبب محاولة اإلعتداء على   

تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ           دج 5.000غرامة نافدة قدرها + إقصاء نافدة  مقابالت 08ٌعاقب بـ - الحكم الرئٌسً   

  .(القانون المنظم لبطولة كرة القدم القدم هواة  من 120) طبقا لنص المادة  30/12/2021

 

نتٌجة اإلعتداء الجسدي الذي   من عمر المباراة65 أي الدقٌقة  من الشوط الثان20ًالـ  توقفت فً الدقٌقة حٌث أن المقابلة-   

 رخصةو سٌالة عبد العاطً  0144R30J21 طال الحكم الرئٌسً من قبل الالعبٌن بن عمر تقً الدٌن رخصة رقم 

 .(أمل سوف  )الناشطٌن ضمن فرٌق  2231R30J21 رقم 
   

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة القسم الجهوي األول و الثانً  (أ  )فقرة  114طبق نص المادة ن  

  قررت اللجنة
 

.(مولودٌة حاسً مسعود  ) لصالح نادي (03/00) بنتٌجة ( أمل سوف )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

 (01 )باإلقصاء النافذ لمدة سنة (أمل سوف  )من فرٌق  0144R30J21معاقبة الالعب بن عمر تقً الدٌن رخصة رقم - 

  بسبب30/12/2021تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ غرامة نافذة  دج 15.000  +30/12/2021إبتداء من تارٌخ   

 .   اإلعتداء الجسدي على الحكم الرئٌسً للمباراة دون إحداث أي ضرر

 (01 )باإلقصاء النافذ لمدة سنة (أمل سوف  )من فرٌق  2231R30J21معاقبة الالعب سٌالة عبد العاطً رخصة رقم - 

  بسبب30/12/2021تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ غرامة نافذة  دج 15.000  +30/12/2021إبتداء من تارٌخ   

 .   اإلعتداء الجسدي على الحكم الرئٌسً للمباراة دون إحداث أي ضرر
  

  (:28/12/2021فئة األكابر لٌوم  ( مولودٌة بامندٌل /شباب عٌن القدٌمة )  مقابلة 156القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
رواي لقمان              -  شباب عٌن القدٌمة 21R30J2549 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

رواي عبد السالم        -  شباب عٌن القدٌمة 21R30J2535 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
زروالً عمار           -  شباب عٌن القدٌمة 21R30J3844 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

   عوارٌب محمد مهدي-  مولودٌة بامندٌل 21R30J2341     الحكمبطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار

  من القانون المنظم  101)  طبقا لنص المادة 30/12/2021تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  غرامة نافذة دج 2.000  

.                                                                                                           ( لبطولة كرة القدم هواة   

نقاٌس عبد العزٌز        -  مولودٌة بامندٌل 21R30J2658 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  (:28/12/2021فئة األكابر لٌوم  ( مولودٌة سعٌد عتبة /شباب لقراف )  مقابلة 157القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوقفة طارق علً        -  شباب لقراف 21R30J0876 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

زوبٌري فرحات         -  مولودٌة سعٌد عتبة 21R30J2481 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:28/12/2021فئة األكابر لٌوم  ( مولودٌة حاسً مسعود /شهداء قمار )  مقابلة 158القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
دٌوان مخلص            -  شهداء قمار 21R30J2730 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

ناصر المعتز باهلل        -  مولودٌة حاسً مسعود 21R30J2254 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:28/12/2021فئة األكابر لٌوم  ( إتحاد الزقم /مولودٌة المقارٌن )  مقابلة 159القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على تقرٌر الحكم الرئٌسً-   

.(مولودٌة المقارٌن  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

.(مولودٌة المقارٌن  )بعد اإلستماع لتصرٌحات نادي -   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوراس محمد ولٌد       -  مولودٌة المقارٌن 21R30J2047 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

أهنانً مهدي             -  مولودٌة المقارٌن 21R30J2048 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

محلً زٌن العابدٌن      -  مولودٌة المقارٌن 21R30J1841 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

  محلً ٌوسف           -  مولودٌة المقارٌن 21R30J2045     الحكمبطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار

  من القانون المنظم  101)  طبقا لنص المادة 30/12/2021تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  غرامة نافذة دج 2.000  

.                                                                                                           ( لبطولة كرة القدم هواة   

لٌفة عادل                 -  إتحاد الزقم 21R30J1050 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

بدر الدٌن عالء الدٌن    -  إتحاد الزقم 21R30J1051 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
صدٌقً ضٌاء الدٌن    -  مولودٌة المقارٌن 21R30J1870 بطاقة حمراء بسبب محاولة اإلعتداء على   

تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ           دج 5.000غرامة نافذة قدرها + إقصاء نافذ  مقابالت 08ٌعاقب بـ - الحكم الرئٌسً   

  .(القانون المنظم لبطولة كرة القدم القدم هواة  من 120) طبقا لنص المادة  30/12/2021

:غرامات  

ذلك  و30/12/2021 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( مولودٌة المقارٌن )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   
 

  (:12/2021  /28فئة األكابر لٌوم  (مدرسة أمل تقرت / نادي سٌدي خوٌلد  ) مقابلة 160القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خلٌل عبد القادر          -  مرسة أمل تقرت 21R30J0278 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

(ج  )الجهوي الثانً الفوج   
 

 

  (:24/12/2021فئة األكابر لٌوم  (رائد متلٌلً / وداد مدٌنة زلفانة  ) مقابلة 161القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
زهوانً جمال            -  وداد مدٌنة زلفانة 21R30J0001 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
قندوز عبد الحمٌد        -  وداد مدٌنة زلفانة 21R30J0058 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بن شاعة محمد لمٌن     -  وداد مدٌنة زلفانة 21R30J0152 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:24/12/2021فئة األكابر لٌوم  (نادي الضاٌة بن ضحوة / أمل سٌدي بوزٌد  ) مقابلة 162القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مقرانً نور الدٌن        -  أمل سٌدي بوزٌد 21R30J2579 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بن جلول محمد األمٌن   -  نادي الضاٌة بن ضحوة 21R30J1070 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:24/12/2021فئة األكابر لٌوم  (مستقبل لماضً / جٌل بن نانة  ) مقابلة 163القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوطرفاٌة ٌاسٌن          -  جٌل بن نانة 21R30J0886 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

نونمة الحسنً            -  مستقبل لماضً 21R30J1920 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:24/12/2021فئة األكابر لٌوم  ( جوهرة قصر الحٌران /شبٌبة زلفانة )  مقابلة 164القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
موالي إبراهٌم سلٌمان   -  شبٌبة زلفانة 21R30J0077 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

بن عباس عبد هللا         -  شبٌبة زلفانة 21R30J0119 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
   بجاج الطٌب           -  شبٌبة زلفانة 21R30J0120     الحكمبطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار

  من القانون المنظم  101)  طبقا لنص المادة 26/12/2021تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  غرامة نافذة دج 2.000  

.                                                                                                           ( لبطولة كرة القدم هواة   

غالم الطاهر عبد النور  -  جوهرة قصر الحٌران 21R30J0590 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

بلعٌد عبد المجٌد          -  جوهرة قصر الحٌران 21R30J0591 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
   عطٌة عبد الرحمان   -  جوهرة قصر الحٌران 21R30J1148     الحكمبطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار

  من القانون المنظم  101)  طبقا لنص المادة 26/12/2021تدفع 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
   لغوٌطر مصطفى     -  شبٌبة زلفانة 21R30J1811 بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب

  تدفع    دج 5.000غرامة مالٌة قدرها + مقابالت نافدة ( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة - منافس دون إحداث ضرر جسدي 

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 26/12/2021               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  (:28/12/2021فئة األكابر لٌوم  ( نصر حاسً الدالعة /جوهرة قصر الحٌران )  مقابلة 165القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
نوي محمد نذٌر          -  جوهرة قصر الحٌران 21R30J0593 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بلة عمر البشٌر           -  جوهرة قصر الحٌران 21R30J0656 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
حوٌط مدانً              -  نصر حاسً الدالعة 21R30J2424 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

  قرقاب بن شاعة       -  نصر حاسً الدالعة 21R30J2425 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       
 

 

  (:28/12/2021فئة األكابر لٌوم  ( شبٌبة زلفانة /رائد المنٌعة )  مقابلة 166القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
أوالد مختار بلقاسم      -  رائد المنٌعة 21R30J0664 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

زرقاط أمحمد            -  رائد المنٌعة 21R30J0666 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بوزٌد عبد الكرٌم        -  شبٌبة زلفانة 21R30J0024 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

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

  (:28/12/2021فئة األكابر لٌوم  ( أمل سٌدي بوزٌد /الحٌران . شباب السالم ق)  مقابلة 167القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
الحٌران. شباب السالم ق 21R30J2715 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بلعٌد مسعود              -    

بوشاقور مصطفى        -  أمل سٌدي بوزٌد 21R30J2778 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
شاتً الصادق            -  أمل سٌدي بوزٌد 21R30J2578 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:28/12/2021فئة األكابر لٌوم  ( جٌل بن نانة /إتحاد العسافٌة )  مقابلة 168القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوشمال ثامر             -  إتحاد العسافٌة 21R30J1994 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
هاللبة مخلوف           -  جٌل بن نانة 21R30J2280 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بوطرفاٌة نور الدٌن      -  جٌل بن نانة 21R30J0885 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:28/12/2021فئة األكابر لٌوم  ( وداد مدٌنة زلفانة /نادي الضاٌة بن ضحوة )  مقابلة 169القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن شكال العربً         -  نادي الضاٌة بن ضحوة 21R30J2104 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

قندوز ٌاسٌن              -  وداد مدٌنة زلفانة 21R30J0042 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

  (:28/12/2021فئة األكابر لٌوم  ( وفاق برٌدة /مستقبل لماضً )  مقابلة 170القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن خدة مروان           -  مستقبل لماضً 21R30J1085 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  (:28/12/2021فئة األكابر لٌوم  ( ترجً مرماد /رائد متلٌلً )  مقابلة 171القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بجاج ٌاسٌن              -  رائد متلٌلً 21R30J2370 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
تٌمً عبد الرزاق        -  رائد متلٌلً 21R30J2690 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

جباري جلول            -  ترجً مرماد 21R30J1868 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بٌشً محمد لمٌن         -  ترجً مرماد 21R30J1679 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

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

( أ )الفوج   
 

 

  (:24/12/2021 فئة األواسط لٌوم (إتحاد ورقلة  / إتحاد أفلو)  مقابلة 172القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خلٌفً محمد جالل      -  إتحاد أفلو 21R30J0710 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

   مخلوفً زكرٌاء      -  إتحاد أفلو 21R30J0719 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
   تلٌلً زكرٌاء          -   إتحاد ورقلة  21R30J1023 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

  عنتٌر زٌن الدٌن        -  إتحاد ورقلة  21R30J1030 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
 

  (:25/12/2021 فئة األواسط لٌوم أمل سرٌع متلٌلً / إتحاد حاسً الرمل)  مقابلة 173القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
قوٌدري ٌونس           -  إتحاد حاسً الرمل 21R30J0828 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

بن سعد محمد بشٌر     -  إتحاد حاسً الرمل 21R30J0730 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

   من85)  طبقا لنص  المادة 26/12/2021تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

بشقاق أحمد عدنان      -  أمل سرٌع متلٌلً 21R30J0369 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

أوالد العٌد بكار         -  أمل سرٌع متلٌلً 21R30J0557 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
أوالد العربً محمد     -  أمل سرٌع متلٌلً 21R30J0378 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

بن شحم خالد            -  أمل سرٌع متلٌلً 21R30J0699 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

لعور صالح الدٌن      -  أمل سرٌع متلٌلً 21R30J0377 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
بن قاٌد ٌونس           -  أمل سرٌع متلٌلً 21R30J0382 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

:غرامات  
 

  وذلك26/12/2021 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( أمل سرٌع متلٌلً )غرامة ٌدفعها نادي  دج 2.500 ألفٌن و خمسمائة -

الفئات من القانون المنظم لبطولة كرة 107) و هذا تطبٌقا لنص المادة  ( إنذارات 06 )التسٌٌر للفرٌق   بسبب سوء   

. (  الصغرى  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  (:25/12/2021 فئة األواسط لٌوم نادي بلدٌة تقرت / مستقبل الروٌسات)  مقابلة 174القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

. بعد اإلطالع على التقرٌر التوضٌحً لحكم المباراة       -   

. بعد اإلطالع على تقرٌر محافظ اللقاء-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عباس محمد علً       -  مستقبل الروٌسات 21R30J1022 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
   هاللً احمد ٌاسٌن    -  مستقبل الروٌسات 21R30J1018 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

   بكة صالح             -  نادي بلدٌة تقرت 21R30J0703 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
قرٌشً محمد أٌوب     -  مستقبل الروٌسات 21R30J1047 بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب   

تدفع فً أجل  دج 7.000 غرامة مالٌة قدرها+ نافدة ( 02)ٌعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن - منافس دون إحداث ضرر جسدي   

(لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى    من القانون المنظم95)   طبقا لنص المادة 26/12/2021               شهر إبتداء من تارٌخ   

معاد أحمد رامً        -  نادي بلدٌة تقرت 21R30J2114 بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب   

تدفع فً أجل  دج 7.000 غرامة مالٌة قدرها+ نافدة ( 02)ٌعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن - منافس دون إحداث ضرر جسدي   

(لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى    من القانون المنظم95)   طبقا لنص المادة 26/12/2021               شهر إبتداء من تارٌخ   

حاج سعٌد أحمد أمٌن   -  نادي بلدٌة تقرت 21R30J0474    بطاقة حمراء بسبب إهانة الحكم ٌعاقب  

  طبقا لنص26/12/2021 غرامة نافذة تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 7.000+ ( 02)               باإلقصاء النافذ لمقابلتٌن 

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 100)                المادة   

بوخلخال محمد رفٌق   -  نادي بلدٌة تقرت 21R30J0462    بطاقة حمراء بسبب إهانة الحكم ٌعاقب  

  طبقا لنص26/12/2021 غرامة نافذة تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 7.000+ ( 02)               باإلقصاء النافذ لمقابلتٌن 

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 100)                المادة   

 

  (:25/12/2021 فئة األواسط لٌوم وفاق ورقلة / اإلتحاد السوفً)  مقابلة 175القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
دركً زكرٌاء           -  اإلتحاد السوفً 21R30J1016 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

  بن مبارك أحمد ٌاسٌن -  اإلتحاد السوفً 21R30J0775 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
   سالمً حسام الدٌن    -  اإلتحاد السوفً 21R30J1006 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

معوش محمد أنور      -  اإلتحاد السوفً 21R30J0779 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

   من85)  طبقا لنص  المادة 26/12/2021تدفع 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
تواوة أكرم              -  اإلتحاد السوفً 21R30J1034    بطاقة حمراء بسبب إهانة الحكم ٌعاقب  

  طبقا لنص26/12/2021 غرامة نافذة تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 7.000+ ( 02)               باإلقصاء النافذ لمقابلتٌن 

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 100)                المادة   

:غرامات  
 

  وذلك26/12/2021 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( اإلتحاد السوفً )غرامة ٌدفعها نادي  دج 2.500 ألفٌن و خمسمائة -

الفئات من القانون المنظم لبطولة كرة 107) و هذا تطبٌقا لنص المادة  ( إنذارات 05 )التسٌٌر للفرٌق   بسبب سوء   

. (  الصغرى  
 



 

  (:28/12/2021 فئة األواسط لٌوم إتحاد الرباح / وفاق ورقلة)  مقابلة 176القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عبان جواد              -   وفاق ورقلة  21R30J0623 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

  لقرع محمد السعٌد      -  إتحاد الرباح  21R30J0816 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
 

  (:28/12/2021 فئة األواسط لٌوم مستقبل الحمادٌن / مستقبل الروٌسات)  مقابلة 177القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

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

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

بوخلٌفة أحمد            -  مستقبل الحمادٌن 21R30J0708 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن  

     من القانون المنظم لبطولة   87)  طبقا لنص المادة 30/12/2021إبتداء من تارٌخ  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

.      (               كرة القدم الفئات الصغرى   
 

 

 

 

                             المسٌر اإلداري لقسم اإلنضباط
 درٌس الهواري                                         

 


