
                                       

  
بوحفص  محمد

مالخ عبد القادر

بوعبدلي جمال الدين
 
 
 
 
 
 
 
 

19/03/2022 أكابر نجم القرارة  
 

 العقوبة اللون

 طرد بسبب اعتداء على 

غرامة + مقابالت نافدة ) 03(
 04/04/2022د ج تدفع في أجال شھر ابتداء من تاریخ 

)من قانون المنظم لبطولة كرة القدم ھواة 
ریاضي غیر تصرف    

) 04(أربعة :الحكم الرئیسي بعد توقف المقابلة وعلیھ یعاقب باإلقصاء النافدة لـ 
د ج تدفع في أجال شھر ابتداء من تاریخ 

  )من قانون المنظم لبطولة كرة القدم ھواة 
 

شجار جماعي بین عدد وقوع بسبب 
نجم (من جھة و ضیفھ ) نادي االھلي ضایة بن ضحوة

 

 )القسم الشرفي(من القانون المنظم لبطولة كرة القدم ھواة 

 

الرابطة الوالئیة لكرة القدم 

االتحاد الجزائري لكرة القدم

الرابطة  الجھویة لكرة القدم ورقلة

                                       

  
 

 رئيس اللجنة بوحفص  محمد

 كاتب اللجنة مالخ عبد القادر

 عضو اللجنة بوعبدلي جمال الدين

نجم القرارة ≠اھلي الضایة  المقابلة  

جازةاإلرقم  اسم النادي  

 21W47J0584 اھلي الضایة

(ضرر جسدي یعاقب بإقصاء لثالثة  المنافس دون احاث
د ج تدفع في أجال شھر ابتداء من تاریخ 

من قانون المنظم لبطولة كرة القدم ھواة  113
 21w47j0184 نجم القرارة

الحكم الرئیسي بعد توقف المقابلة وعلیھ یعاقب باإلقصاء النافدة لـ

د ج تدفع في أجال شھر ابتداء من تاریخ  5.000غرامة مالیة قدرھا  
من قانون المنظم لبطولة كرة القدم ھواة  112( طبقا لنص المادة 

  على ورقة المقابلة
 .بعد االطالع على تقریر الحكم الرئیسي

 .)نجم القرارة(بعد االطالع على تقریر نادي 
  )نجم القرارة( بعد االستماع لممثل نادي

بسبب  67في الدقیقة  توقفتبأن المقابلة  يسً یصرح الحكم الرئٌ 
نادي االھلي ضایة بن ضحوة(المحلي .الفرقین و مسیري 

 .ھویة  من جھة ثانیة و لم یحدد

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم ھواة  )03(فقرة  119

الرابطة الوالئیة لكرة القدم 
 غردایة

    االتحاد الجزائري لكرة القدم

 الرابطة  الجھویة لكرة القدم ورقلة

غردایةوج ــــــف  

                                        

 
 

 

 

 قضیة رقم 69 المقابلة

 اسم الالعب

 ددوش مختار

المنافس دون احاث اللعب
د ج تدفع في أجال شھر ابتداء من تاریخ  1.500مالیة قدرھا    

113( طبقا لنص المادة   

 حمایمي عمران

الحكم الرئیسي بعد توقف المقابلة وعلیھ یعاقب باإلقصاء النافدة لـ في اتجاه

غرامة مالیة قدرھا  + مقابالت نافدة 
طبقا لنص المادة  04/04/2022  

  على ورقة المقابلة االطالعبعد
 بعد االطالع على تقریر الحكم الرئیسي
  بعد االطالع على تقریر نادي
 بعد االستماع لممثل نادي
 صرح الحكم الرئٌ  حیث

و مسیري  من العبین 
من جھة ثانیة و لم یحدد) القرارة

119نطبق نص المادة 



  نجم القرارة(و نادي ) اھلي الضایة بن ضحوة(خسارة المقابلة بالنسبة لكل من نادي( 
  اھلي الضایة(معاقبة قائد فریق نادي ( 21مولضایة عد هللا رخصة رقمW47J0517  باالقصاء لثالثة)03 (

بسبب المشاجرة  04/04/2022دج تدفع في اجل شھر ابتداء من تاریخ  5.000غرامة نافدة قدرھا + مقابالت 
 .المشاركین فیھا دون تحددھویة و المسیرین الجماعیة بین الالعبین

  نجم القرارة(معاقبة قائد فریق نادي ( 21ھیبة سید احمد رخصة رقمW47J1249  باالقصاء لثالثة)مقابالت ) 03
بسبب المشاجرة الجماعیة  04/04/2022دج تدفع في اجل شھر ابتداء من تاریخ  5.000غرامة نافدة قدرھا + 

 .المشاركین فیھا دون تحددھویةو المسیرین  بین الالعبین 
  بمنعھ من  04/04/2022داء من تاریخ بات) 01(باالقصاء النافدة لمدة سنة) اھلي الضایة(معاقبة كاتب عام نادي

و التي لم  مھام لھا عالقة بكرة القدم بسبب المشاجرة الجماعیة بین الالعبین و المسیرین أونشاط  أيمزاولة 
  .تحدد ھویة المشاركین فیھا

 بمنعھ من  04/04/2022داء من تاریخ بات) 01(باالقصاء النافدة لمدة سنة) نجم القرارة(عام نادي  معاقبة كاتب
مھام لھا عالقة بكرة القدم بسبب المشاجرة الجماعیة بین الالعبین و المسیرین و التي لم  أونشاط  آيمزاولة 

  .تحدد ھویة المشاركین فیھا

 2.500  بسبب  04/04/2022 في اجال شھر ابتداء من تاریخ) الضایة اھلي (دج غرامة نافذة یدفعھا نادي

 )من القانون المنظم لبطولة كرة القدم ھواة 131المادة ( سوء التنظیم للفریق طبقا لنص 
 

25/03/2022 أكابر وداد االسماعیليال ≠ نجم القرارة   قضیة رقم 70 المقابلة 
 

جازةاإلرقم  اسم النادي العقوبة اللون  اسم الالعب 
نذار لعب سلبيإ  وداد االسماعیليال   21w47j0275   كاسي باللالشیخ  
 

26/03/2022 أكابر اتحاد الضایة ≠ ترجي القرارة   قضیة رقم 71 المقابلة 
 

جازةاإلرقم  اسم النادي العقوبة اللون  اسم الالعب 
نذار لعب سلبيإ  نة عثمانااوج 21w47j1240 ترجي القرارة   
بسبب احتجاج إنذار   ابي سحابة صالح 21w47j0689 ترجي القرارة 

ج تدفع في أجال شھر ابتداء.د 1.000غرامة تقدر +علي الحكم یعاقب بإقصاء لمقابلة واحدة نافدة   
)من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الھواة 101(طبقا لنص المادة . 29/03/2022من  تاریخ    

نذار لعب سلبيإ   بن رمضان بشیر 21w47j1241 ترجي القرارة 
 

26/03/2022 أكابر اتحاد زلفانة ≠ امل واد نشو   قضیة رقم 72 المقابلة 
 

  على ورقة المقابلة االطالعبعد. –  
 میةعن عدم إجراء المقابلة بسبب عدم حضور رجال القوة العمو يسً یصرح الحكم الرئٌ  حیث  
 .) األمنقوات حفظ (   

 

 )عودةمرحلة ال(من القانون المنظم لبطولة كرة القدم ھواة  50المادة  نطبق نص

 

  اتحاد زلفانة(لصالح  03/00 بنتیجة ) امل واد نشو(خسارة المقابلة بالنسبة( 
  نقاط من رصید فریق امل واد نشو 03خصم 
 تاریخأجل شھر إبتداء من  يفً  )امل واد نشو(دفعھا غرامة نافذة ی)دج 5.000(ج .خمسة أالف د 

29/03/2022. 
 



 
 
 
 
 
 
 

23/03/2022 أكابر وفاق البور≠ ترجي حفرة العباس   قضیة رقم 73 المقابلة 
 

جازةاإلرقم  اسم النادي العقوبة اللون  اسم الالعب 
نذار لعب سلبيإ   العایب بغداد 21w47j1226 ترجي حفرة العباس 
لعب سلبي نذارإ   زعباط یوسف 21w47j0427 ترجي حفرة العباس 
نذار لعب سلبيإ   مامین عبد الجلیل 21w47j0336 وفاق البور 
بسبب احتجاج إنذار   زنقط بوحفص 21w47E0014 وفاق البور 

ج تدفع في أجال شھر ابتداء.د 1.000غرامة تقدر +علي الحكم یعاقب بإقصاء لمقابلة واحدة نافدة   
)من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الھواة 101(طبقا لنص المادة . 04/04/2022من  تاریخ    

 

23/03/2022 أكابر مولودیة حاسي القارة≠ نادي الفتح   قضیة رقم 74 المقابلة 
 

جازةاإلرقم  اسم النادي العقوبة اللون  اسم الالعب 
نذار لعب سلبيإ  الطیب مازیز 21w47j0393 نادي الفتح   
نذار لعب سلبيإ   بوخشبة عبد الخالق 21w47j0526 نادي الفتح 
نذار لعب سلبيإ   سلیماني یونس 21w47j0362 مولودیة حاسي القارة 
 

26/03/2022 أكابر نادي الجرایف≠ وفاق البور   قضیة رقم 75 المقابلة 
 

جازةاإلرقم  اسم النادي العقوبة اللون  اسم الالعب 
نذار لعب سلبيإ  الجرایفنادي    21w47j0338 بن حود تابث 
لعب خطیرنذار إ   بن شھرة اسامة 21w47j0721 نادي الجرایف 

)من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الھواة 109(طبقا لنص المادة . )02(تینیعاقب بإقصاء لمقابل  
 
 
 

  

01/04/2022 أكابر القرارةوداد االسماعیلي ≠ نادي الفتح   قضیة رقم 76 المقابلة 
 

جازةاإلرقم  اسم النادي العقوبة اللون  اسم الالعب 
 دحماني عز الدین 21w47j0528 نادي الفتح طرد بسبب اعتداء على 

غرامة + مقابالت نافدة ) 03(المنافس دون احاث ضرر جسدي یعاقب بإقصاء لثالثة  اللعب
  04/04/2022أجال شھر ابتداء من تاریخ  د ج تدفع في 1.500مالیة قدرھا  

)من قانون المنظم لبطولة كرة القدم ھواة  113( طبقا لنص المادة   
نذار لعب سلبيإ   قواسم سعد 21w47j1225 نادي الفتح 
نذار لعب سلبيإ   احمد تاموت عبد الرزاق 21w47j0267 الوداد االسماعیلي  
نذار لعب سلبيإ   الشیخ كاسي حمو 21w47j0273 الوداد االسماعیلي  

المنیعةوج ــــــف المنیعةوج ــــــف   

 مقابلة الســـــد



نذار لعب سلبيإ  االسماعیلي  الوداد   21w47j0262 احمد تاموت اسماعیل 
نذار لعب سلبيإ   كفوس حمزة 21w47j0271 الوداد االسماعیلي  
نذار لعب سلبيإ   الراعي زھیر 21w47j0272 الوداد االسماعیلي  

:غرامات  
في اجل شھر ابتداء ) الوداد االسماعیلي( غرامة یدفعھا نادي  دج 1.500الف و خمسة مئة 

  130(و ھذا تطبیقا لنص المادة) إنذارات 05(بسبب سوء التسییر  04/04/2022من تاریخ 
)من قانون المنظم لبطولة كرة القدم ھواة  

 


