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الرابطة الجهوية لكرة القدم ورقلة 
 

 

 

  2021/2022الموسم الرٌاضً 

10:المحضر رقم  

     13/01/2022:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
 
   

 
 

       دراسة القضايا        

( أ )مقابالت القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   
 

 

  :07/01/2022كابر ليوم األ فئة (وفاق المغير /  إتحاد الخنق ) مقابلة 217 القضية

:غرامات  
 

سبب ب 13/01/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (إتحاد الخنق  )ٌدفعها نادينافذة غرامة  دج 20.000 فعشرون أل -  

.  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة86) لنص المادة  عدم تأكٌد اإلحتراز المدون على ورقلة المقابلة طبقا   

سبب ب 13/01/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (وفاق المغير  )ٌدفعها نادينافذة غرامة  دج 20.000 فعشرون أل -  

.  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة86) لنص المادة  عدم تأكٌد اإلحتراز المدون على ورقلة المقابلة طبقا   
 

( ب )القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   

 

  (:31/12/2021 فئة األكابر ليوم رائد حاسي القارة/  إتحاد النخلة)  مقابلة 218القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
              بوتة خالد    -  إتحاد النخلة 21R30J1499  بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار 

06/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

        مومن بكوش أحمد-  إتحاد النخلة 21R30J1476  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

       سعٌدات بوعالم    -  رائد حاسً القارة 21R30J0099    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار 

06/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

          سعٌدات إبراهٌم -  رائد حاسً القارة 21R30J0094  بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار 

06/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 
 

 

 

 

 

 

 



 

  (:07/01/2022 فئة األكابر ليوم إتحاد النخلة/  نادي المنظر الجميل)  مقابلة 219القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    جاب هللا عماد الدٌن  -  نادي المنظر الجمٌل 21R30J0301        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

   زواري فرحات الهادي-  إتحاد النخلة 21R30J1473  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         ذٌاب ٌحً        -  نادي المنظر الجمٌل 21R30J1105  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

   كرة القدم هواة            من القانون المنظم لبطولة103) طبقا لنص المادة   نافدة(01 )ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة
 

  (:08/01/2022 فئة األكابر ليوم (وفاق مقر /  رائد حاسي القارة)  مقابلة 220القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    دحمانً لزهر  -  وفاق مقر 21R30J0598        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

:       أشير عليهمسير

 أحدباإلحتجاج على  ( وفاق مقر )نادي من  21R30E0026 الفئات الكبرى عباضلً عبد المجٌد رخصة رقم قٌام مدرب- 

 قدرهانافذة  غرامة   + 13/01/2022إبتداء من تارٌخ   لمقابلة واحدة النافذٌعاقب باإلقصاء  الحكمٌن المساعدٌن و بالتالً 

القانون المنظم لبطولة كرة    من101 ) طبقا لنص المادة 13/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000 

  (.القدم هواة 
 

( ج )القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   

 

  (:08/01/2022 فئة األكابر ليوم إتحاد بريان/  وفاق عين ماضي)  مقابلة 221القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   داودي سعد             -  وفاق عٌن ماضً 21R30J0434  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

   العٌدي ٌاسٌن           -  وفاق عٌن ماضً 21R30J2132        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
   بن قٌط محمد           -  وفاق عٌن ماضً 21R30J0253  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

             محمدي أحمد -  وفاق عٌن ماضً 21R30J0976  بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار 

13/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( أ ) فئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  
 

  (:01/01/2022 فئة األكابر ليوم إتحاد النزلة الوادي/  مولودية سيدي سليمان)  مقابلة 222القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
             قرٌر ربٌع    -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 21R30J1659  بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار 

06/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

   بركبٌة عبد الحمٌد      -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 21R30J1982        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
   العابد عادل             -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 21R30J1654  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

      برتٌمة عمر الفاروق-  إتحاد النزلة الوادي 21R30J0341  بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار 

06/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

     رحمانً مٌسة شعٌب-  إتحاد النزلة الوادي 21R30J0340  بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار 

06/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

:      ا أشير عليهأحداث

على محاولة اإلعتداء ب ( إتحاد النزلة الوادي )نادي من  21R30J1832الالعب قدٌري أحمد رٌاض رخصة رقم قٌام - 

تدفع   دج 5.000 قدرهانافذة  رامة غ+  مقابالت  (08)ـ  ل النافذٌعاقب باإلقصاء الحكم الرئٌسً بعد نهاٌة المقابلة و علٌه 

  (.القدم هواة القانون المنظم لبطولة كرة  من120 ) طبقا لنص المادة 06/01/2022فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  

 

  (:07/01/2022ئة األكابر ليوم إتحاد قمار ف/  إتحاد النزلة الوادي)  مقابلة 223القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    صالحً رشدي        -  إتحاد النزلة الوادي 21R30J0343  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

  سعدانً وائل             -  إتحاد قمار 21R30J1752        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

   شرفً نزار             -  إتحاد قمار 21R30J1761  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         لمادي ٌوسف    -  إتحاد قمار 21R30J1893  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

  .           ( كرة القدم هواة  من القانون المنظم لبطولة103) طبقا لنص المادة   نافدة(01 )ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة
 

  (:07/01/2022ئة األكابر ليوم إتحاد الهمايسة ف/  إتحاد أنقوسة)  مقابلة 224القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    محمة السعٌد           -  إتحاد أنقوسة 21R30J2421        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  خالٌفة السعٌد            -  إتحاد الهماٌسة 21R30J0891        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
           برتٌمة مهدي -  إتحاد الهماٌسة 21R30J1798  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم

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

 

 



  (:12/01/2022ئة األكابر ليوم شباب سيدي عمران ف/  إتحاد قمار)  مقابلة 225القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    عربٌة صالح الدٌن   -  إتحاد قمار 21R30J1943  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
        حمٌة عبد الودود  -  شباب سٌدي عمران 21R30J0126  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

  .        ( كرة القدم هواة  من القانون المنظم لبطولة103) طبقا لنص المادة   نافدة(01 )ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة

 

  (:12/01/2022 فئة األكابر ليوم القبة تماسين/  أمل العقلة)  مقابلة 226القضية رقم 

:اإلنذارات  

 

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   سباق محمد إسماعٌل   -  أمل العقلة 21R30J0959        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

   زٌد مختار              -  أمل العقلة 21R30J0946  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

       وصٌف بدٌدة محمد-  أمل العقلة 21R30J0962  بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار 

13/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

      بن عمر مصباح    -  أمل العقلة 21R30J0963  بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار 

13/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

   زكٌزكً محمد         -  القبة تماسٌن 21R30J0654  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

  بن لٌفة عاطف          -  القبة تماسٌن 21R30J2358   بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار 

13/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

:      العب تمت اإلشارة عليه

 إهانة الحكم الرئٌسً بعد نهاٌةب ( القبة تماسين )نادي من  21R30J2358الالعب بن لٌفة عاطف رخصة رقم قٌام - 

فً أجل شهر إبتداء   تدفع دج 10.000 قدرهانافذة  رامة غ+  مقابالت  (04)ـ  ل النافذٌعاقب باإلقصاء  المقابلة و علٌه 

 . (القدم هواة القانون المنظم لبطولة كرة  من112 ) طبقا لنص المادة 13/01/2022ٌخ من تار  

:      ا أشير عليهأحداث

 حٌث صرح الحكم الرئٌسً أن تمة أحداث عرفها اللقاء أال و هً قٌام جمهور الفرٌق المضٌف بإجتٌاح ساحة الملعب أثناء- 

   سٌر المقابلة و قد تعرض الطاقم التحكٌمً للتهدٌد و نظرا لهذه األفعال الخطٌرة و المخلة بالنظام العام وفقد أوشكت على 

   إالمساس بسالمة الطاقم التحكٌمً من جهة و الفرٌق الضٌف من جهة ثانٌة خصوصا و أنها مخالفة لقرار اإلتحاد الجزائري 

 . لكرة القدم القاضً بإجراء المقابالت بدون جمهور

 :و نظرا لهذه األحداث المصرح بها من قبل الحكم الرئٌسً قررت اللجنة ماٌلً- 

  تطبٌقا 13/01/2022ي أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج5.000 بغرامة مالٌة نافذة و قدرها (أمل العقلة  )معاقبة نادي - 

 . من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة47  للفقرة األخٌرة من نص المادة 

  بسبب13/01/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (أمل العقلة  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج5.000خمسة أالف - 

 . من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة131  سوء التنظٌم طبقا لنص المادة 

 

 

 



  (:12/01/2022 فئة األكابر ليوم نادي بوغفالة/  شباب الحدب)  مقابلة 227القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   ملوح محمد لمٌن       -  شباب الحدب 21R30J3960  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

       بقً عبد الرؤوف   -  شباب الحدب 21R30J2708  بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار 

13/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

      نصٌري عبد الحمٌد -  شباب الحدب 21R30J3936  بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار 

13/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

   ذكار منٌر              -  نادي بوغفالة 21R30J1326  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
محاولة اإلعتداء علىبطاقة حمراء بسبب    21R30J3936 نصٌري عبد الحمٌد -  شباب الحدب      

   تدفع فً أجل شهر إبتداء من    دج 5.000غرامة نافذة قدرها + مقابالت  08ـ  ل النافذٌعاقب باإلقصاء- الحكم الرئٌسً 

                               (كرة القدم هواة من القانون المنظم لبطولة 120 ) طبقا لنص المادة 13/01/2022 تارٌخ               

        خدٌم أسامة        -  نادي بوغفالة 21R30J2040  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

  .        ( كرة القدم هواة  من القانون المنظم لبطولة103) طبقا لنص المادة   نافدة(01 )ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة
 

( ب ) فئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  

 

  (:07/01/2022 فئة األكابر ليوم (إتحاد الزقم /  شباب لقراف)  مقابلة 228القضية رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر حكم المقابلة-   

.(إتحاد الزقم  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   بن فرج هللا موسى     -  شباب لقراف 21R30J0513  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

       قوٌدري حمزة      -  شباب لقراف 21R30J2754  بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار 

13/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

  قروي سلٌمان           -  إتحاد الزقم 21R30J1743        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  سوٌد خالد               -  إتحاد الزقم 21R30J1052        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  لٌفة عباس               -  إتحاد الزقم 21R30J2064        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

ضو عبد العزٌز          -  إتحاد الزقم 21R30J0205  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
سوٌد محمد               -  إتحاد الزقم 21R30J2517  بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

13/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
محاولة اإلعتداء علىبطاقة حمراء بسبب    21R30J1050 لٌفة عادل            -  إتحاد الزقم      

   تدفع فً أجل شهر إبتداء من    دج 5.000غرامة نافذة قدرها + مقابالت  08ـ  ل النافذٌعاقب باإلقصاء- الحكم الرئٌسً 

                             .  (كرة القدم هواة من القانون المنظم لبطولة 120 ) طبقا لنص المادة 13/01/2022 تارٌخ               



:غرامات  
 

  بسبب سوء13/01/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (إتحاد الزقم) غرامة ٌدفعها نادي دج  5.000 أالف خمسة -

.  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة130) و هذا تطبٌقا لنص المادة  ( إنذارات 06 ) التسٌٌر للفرٌق   

 

  (:07/01/2022 فئة األكابر ليوم (شباب القواطين /   نادي سيدي خويلد) مقابلة 229القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   خوٌلدي عبد الرؤوف  -  نادي سٌدي خوٌلد 21R30J2035        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
   سودانً منٌر رمزي   -  نادي سٌدي خوٌلد 21R30J2086        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  بن عمارة محمد الصالح-  شباب القواطٌن 21R30J1813  بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار 

13/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

   زواري فرحات ٌوسف-  شباب القواطٌن 21R30J2091        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

  (:12/01/2022 فئة األكابر ليوم (مولودية المقارين /   مدرسة أمل النزلة) مقابلة 230القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  معزوزي حمزة         -  مدرسة أمل النزلة 21R30J0272  بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار 

13/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

بوراس ولٌد              -  مولودٌة المقارٌن 21R30J2047         السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
   بوزراك فارس         -  مولودٌة المقارٌن 21R30J1239         الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

   تالة عماد                -  مولودٌة المقارٌن 21R30J1873         الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

م بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسً   21R30J0983 جنٌدي سلٌم    -  مدرسة أمل النزلة          

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

 

( ج ) فئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  

 

:07/01/2022 فئة األكابر ليوم (نصر حاسي الدالعة /   ترجي مرماد) مقابلة 231القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

   عمٌر إلٌاس             -  ترجً مرماد 21R30J1673        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

   قاسمً عمر الفاروق   -  ترجً مرماد 21R30J1683        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  جعٌران الطٌب          -  نصر حاسً الدالعة 21R30J0517  بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار 

13/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

   قرٌنات عبد القادر     -  نصر حاسً الدالعة 21R30J2051         السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

   بن فرحات محمد       -  نصر حاسً الدالعة 21R30J0507         السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

 

 



 

  (:07/01/2022 فئة األكابر ليوم (شبيبة زلفانة /   رائد متليلي) مقابلة 232القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  مرابط هشام             -  شبٌبة زلفانة 21R30J1744  بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار 

13/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

 

  (:07/01/2022 فئة األكابر ليوم (وداد مدينة زلفانة /   مستقبل لماضي) مقابلة 233القضية رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر حكم اللقاء-   

.(وداد مدينة زلفانة  ) بعد اإلطالع على تقرٌر نادي-   

  من الشوط الثانً بعد اإلصابة التً تعرض لها الحكم الرئٌسً هذا األخٌر الذي 46حٌث تبٌن بان المقابلة توقفت فً الدقٌقة - 

.  تم نقله إلى المشفى  

حٌث أن الحكم المساعد األول كان علٌه من باب أولى مواصلة الوقت المتبقى من عمر اللقاء إال أنه رفض ذلك تماما -   

.  مغادرا ساحة الملعب مباشرة بعد نقل الحكم الرئٌسً إلى المستشفى  

حٌث ان كال الفرٌقٌن ٌعد متضررا من سوء التقدٌر الذي وقع فٌه الحكم المساعد األول و بالتالً فإن توقف المباراة خارج-   

.  عن مسؤولٌى الفرٌقٌن  

: من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة قد نصت صراحة على ماٌل72ًحٌث أن المادة -   

.((المقابلة الملعوبة هً التً إستنفذت وقتها القانونً و الوقت اإلضافً أو ضربات الترجٌح عند اإلقتضاء  ))  

  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هوا و ذلك باإستناد73حٌث أن اللجنة بعد الدراسة قد قررت تطبٌق نص المادة - 

: المذكورة سلفا و بالتالً تقرر ماٌل72ً  على ما ورد بنص المادة   

.إعادة برمجة المقابلة لوقت الحق على عاتق الرابطة الجهوٌة لكرة القدم ورقلة-   
  

  (:12/01/2022ئة األكابر ليوم ف (رائد المنيعة /  وفاق بريدة )  مقابلة 234القضية رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر حكم اللقاء-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

    طهاري نصر الدٌن   -  وفاق برٌدة 21R30J0448  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

        فالة عبد الرزاق   -  رائد المنٌعة 21R30J0665  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

  .        ( كرة القدم هواة  من القانون المنظم لبطولة103) طبقا لنص المادة   نافدة(01 )ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة

:      العب تمت اإلشارة عليه

 إهانة الحكم الرئٌسً بعد ب (رائد المنيعة) نادي من  21R30J0636الالعب لقماري محمد عبد الباسط رخصة رقم قٌام - 

فً أجل شهر   تدفع دج 10.000 قدرهانافذة  رامة غ+  مقابالت  (04)ـ  ل النافذٌعاقب باإلقصاء  نهاٌة المقابلة و علٌه 

 . (القدم هواة القانون المنظم لبطولة كرة  من112 ) طبقا لنص المادة 13/01/2022ٌخ من تار إبتداء  

 

 

 

 

 



:12/01/2022 فئة األكابر ليوم (شبيبة زلفانة /  نصر حاسي الدالعة )مقابلة  235القضية رقم   

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر حكم اللقاء-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

   حوٌط مدانً            -  نصر حاسً الدالعة 21R30J2424        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
   بن مهٌة صهٌب        -  نصر حاسً الدالعة 21R30J0527        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب 

  بن عباس عبد هللا       -  شبٌبة زلفانة 21R30J0119  بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار 

13/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

   بجاج الطٌب            -  شبٌبة زلفانة 21R30J0120        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب 
:      العب تمت اإلشارة عليه

 تهدٌد الحكم الرئٌسً بعد نهاٌة  ب (شبيبة زلفانة) نادي من  21R30J0026الالعب عبد العالً بشٌر رخصة رقم قٌام - 

فً أجل شهر   تدفع دج 5.000 قدرهانافذة  رامة غ+  مقابالت  (04)ـ  ل النافذٌعاقب باإلقصاء  المقابلة و علٌه 

 . (القدم هواة القانون المنظم لبطولة كرة  من121 ) طبقا لنص المادة 13/01/2022ٌخ من تار إبتداء  

 

:12/01/2022 فئة األكابر ليوم (ترجي مرماد /  جيل بن نانة ) مقابلة 236القضية رقم   

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر حكم اللقاء-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

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

   قرمٌط صالح الدٌن    -  جٌل بن نانة 21R30J1098        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب 
  بوطرفاٌة إبراهٌم        -  جٌل بن نانة 21R30J0935  بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار 

13/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

   ببو صالح الدٌن       -  ترجً مرماد 21R30J1863        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

  (:12/01/2022ئة األكابر ليوم إتحاد العسافية ف/  وداد مدينة زلفانة)  مقابلة 237القضية رقم 

: عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

        مٌمونً خالد      -  وداد مدٌنة زلفانة 21R30J0006  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

  .        ( كرة القدم هواة  من القانون المنظم لبطولة103) طبقا لنص المادة   نافدة(01 )ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة

        جعمان سفٌان     -  إتحاد العسافٌة 21R30J2001  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

  .        ( كرة القدم هواة  من القانون المنظم لبطولة103) طبقا لنص المادة   نافدة(01 )ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة

 

 

 

 

 

 

 

 



 (أواسط  ) سنة 19قل من األلفئة ل بطولة قسم الهواة
 

  (:07/01/2022 فئة األواسط ليوم أمل سريع متليلي/ وفاق ورقلة )  مقابلة 238القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

أوالد العربً محمد     -  أمل سرٌع متلٌلً 21R30J0378        لسلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ا  

:      العب تمت اإلشارة عليه

 إهانة الحكم الرئٌسً بعد ب (وفاق ورقلة) نادي من  21R30J0736الالعب همال عبد الودود رخصة رقم قٌام - 

فً أجل شهر   تدفع دج 7.000 قدرهانافذة  رامة غ+  مقابلتٌن  (02)ـ  ل النافذٌعاقب باإلقصاء  نهاٌة المقابلة و علٌه 

 . ( الفئات الصغرىلةالقانون المنظم لبطو  من100  )طبقا لنص المادة 13/01/2022ٌخ من تار إبتداء  
 

 

 

  (:07/01/2022ليوم واسط  فئة األاإلتحاد السوفي / مستقبل الرويسات) مقابلة  239القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

بوزٌان محمد أٌوب     -  مستقبل الروٌسات 21R30J1039  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

    فرٌجات محمد توفٌق-  اإلتحاد السوفً 21R30J0796  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   

   من85)  طبقا لنص  المادة 13/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

:ما أشير عليهالعبين  
 إهانة الحكم الرئٌسً بعد ب (اإلتحاد السوفي) نادي من  21R30J0779الالعب معوش محمد أنور رخصة رقم قٌام - 

فً أجل شهر   تدفع دج 7.000 قدرهانافذة  رامة غ+  مقابلتٌن  (02)ـ  ل النافذٌعاقب باإلقصاء  نهاٌة المقابلة و علٌه 

 . ( الفئات الصغرىلةالقانون المنظم لبطو  من100  )طبقا لنص المادة 13/01/2022ٌخ من تار إبتداء  

 إإلعتداء جسدٌا على الحكم ب (اإلتحاد السوفي) نادي من  21R30J1006الالعب سالمً هشام الدٌن رخصة رقم قٌام - 

 دج 5.000 قدرهانافذة  رامة غ + 13/01/2022 إبتداء من تارٌخ  (01)ـمدة سنة  ل النافذٌعاقب باإلقصاء  الرئٌسً و علٌه 

 . ( الفئات الصغرىلةالقانون المنظم لبطو  من101  )طبقا لنص المادة 13/01/2022ٌخ من تار إبتداء فً أجل شهر تدفع  
 

 (أواسط  ) سنة 19قل من األلفئة ل بطولة القسم الجهوي
 

(ل  )الفورج   
 

  (:07/01/2022ليوم واسط  فئة األأمل سيدي مهدي / نادي المقارين) مقابلة  240 قم القضية ر

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

هنانً تامر              -  نادي المقارٌن 21R30J3791   بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

جواحً طارق          -  أمل سٌدي مهدي 21R30J2068         سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال  
    شافو أٌمن            -  أمل سٌدي مهدي 21R30J1039  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   

   من85)  طبقا لنص  المادة 13/01/2022تدفع 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

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   21R30J2068 جواحً طارق     -  أمل سٌدي مهدي        

    تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 1.500غرامة نافذة بقيمة  +ذتٌن  ناف(02)تٌن ٌعاقب باإلقصاء لمقابل- منافس 

                                         .( الفئات الصغرى من القانون المنظم لبطولة 95) طبقا لنص المادة  13/01/2022



  تسوية وضعية عقابية
تحت رقم (رائد حاسي القارة  )بعد اإلطالع على طلب تسوٌة وضعٌة عقابٌة مودع من طرف نادي -   

  و الذي طلب من خالله هذا الفرٌق تسوٌة الوضعٌة العقابٌة إلثنٌن من العبٌه11/01/2022 بتارٌخ 052 

 و الالعب سعٌدات بوعالم رخصة  21R30J0094 ٌو هما كل من الالعب سعٌدات إبراهٌم رخصة رقم  

  R30J0099 21.  

 حٌث أن الفرٌق صرح بأن الالعبٌن المذكورٌن قد تحصال على إنذار بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم أثناء - 

 .31/12/2021 بتارٌخ (رائد حاسي القارة / إتحاد النخلة  )   مباراة 

  و هما تحت طائلة08/01/2022حٌث أن الالعبٌن سعٌدات إبراهٌم و سعٌدات بوعالم قد شاركا بتارٌخ - 

 .(وفاق مقر / رائد حاسي القارة  )  العقوبة فً المقابلة التً لعبت بٌن 
 

 بعد الدراسة قررت اللجنة

 

  سعٌدات بوعالم رخصة 21R30J0094لتسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعبٌن سعٌدات إبراهٌم رخصة رقم - 

  من القانون المنظم لبطولة134نطبق نص المادة  (رائد حاسً القارة  ) الناشطٌن بنادي 21R30J0099  رقم 

 .  كرة القدم هواة

  01 + 01للتسوٌة أي  (01) مقابلة + واحد كعقوبة أصلٌة  ( 01)معاقبة الالعب سعٌدات إبراهٌم بمقابلة - 

 .13/01/2022نافذتٌن إبتداء من تارٌخ  (02)ما ٌساوي فً المجموع مقابلتٌن 

  01 + 01للتسوٌة أي  (01) مقابلة + واحد كعقوبة أصلٌة  ( 01)معاقبة الالعب سعٌدات بوعالم بمقابلة - 

 .13/01/2022نافذتٌن إبتداء من تارٌخ  (02)  ما ٌساوي فً المجموع مقابلتٌن 

  

 تسوية وضعية عقابية
 

  053تحت رقم  (وفاق بريدة  )بعد اإلطالع على طلب تسوٌة وضعٌة عقابٌة مودع من طرف نادي - 

  العبٌن03 و الذي طلب من خالله الفرٌق المذكور تسوٌة الوضعٌة العقابٌة لـ 11/01/2022  بتارٌخ 

 و الالعب مواهلٌة عبد هللا رخصة  21R30J0437 ٌنتمون إلٌه و هم الالعب برادٌد حمزة رخصة رقم  

  R30J0440  21 21 و الالعب طهاري صالح الدٌن رخصة رقمR30J0455. 

 حٌث أن الفرٌق صرح بأن الالعبٌن المذكورٌن قد تحصلو جمٌعهم على إنذار بسبب اإلحتجاج على قرار - 

 .17/12/2021 بتارٌخ (وفاق بريدة / نادي الضاية بن ضحوة  )   الحكم أثناء مباراة 

  و هما تحت طائلة24/12/2021حٌث أن الالعبٌن برادٌد حمزة و مواهلٌة عبد هللا قد شاركا بتارٌخ - 

 بٌنما الالعب طهاري (شباب السالم قصر الحيران / وفاق بريدة  )  العقوبة فً المقابلة التً لعبت بٌن 

 .  صالح الدٌن فلم ٌشارك حسب ورقة المقابلة

 حٌث أن لجنة اإلنضباط قامت من تلقاء نفسها بإجراء تسوٌة لوضعٌات عدد من الالعبٌن و من بٌنهم- 

 .09 بالمحضر رقم 10/01/2022  الالعبٌن برادٌد حمزة و الالعب مواهلٌة عبد هللا و كان ذلك بتارٌخ 

 (رائد المنٌعة / وفاق برٌدة  ) فً لقاء 12/01/2022حٌث أن الالعبٌن قد شاركا مباشرة بعد التسوٌة بتارٌخ - 

 .  و لم ٌستنفذا العقوبة
 

 

 

 



 

 

 بعد الدراسة قررت اللجنة

 

  و الالعب مواهلٌة رخصة 21R30J0437لتسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعبٌن برادٌد حمزة رخصة رقم - 

  من القانون المنظم لبطولة134 نطبق نص المادة (وفاق بريدة  ) الناشطٌن بنادي 44021R30J0  رقم 

 .  كرة القدم هواة

 للتسوٌة األولى لٌتحول (01)مقابلة + واحد كعقوبة أصلٌة  ( 01)معاقبة الالعب برادٌد حمزة بمقابلة - 

  مقابالت نافذة إبتداء (03)للتسوٌة األخٌرة أي بمجموع  (01)مقابلة  + (02)  أصل العقوبة إلى مقابلتٌن 

 .13/01/2022 من تارٌخ 

 للتسوٌة األولى لٌتحول (01) مقابلة + واحد كعقوبة أصلٌة  ( 01)معاقبة الالعب مواهلٌة عبد هللا بمقابلة - 

  مقابالت نافذة إبتداء (03)للتسوٌة األخٌرة أي بمجموع  (01)مقابلة  + (02)  أصل العقوبة إلى مقابلتٌن 

 .13/01/2022 من تارٌخ 

 .بالنسبة لالعب طهاري صالح الدٌن فهو فً وضعٌة قانونٌة تمكنه من ممارسة نشاطه فً صفوف النادي- 

  

 تسوية وضعية عقابية
 

  054تحت رقم  (إتحاد الزقم  )بعد اإلطالع على طلب تسوٌة وضعٌة عقابٌة المودع من طرف نادي - 

.  و الذي طلب من خالله الفرٌق المذكور تسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعب ٌنتمً إلٌه13/01/2022  بتارٌخ   

.21R30J2517   هو سوٌد محمد صاحب الرخصة رقم  

 حٌث أن الفرٌق صرح بأن الالعب المذكور قد تحصل على إنذار بسبب اإلحتجاج على قرارالحكم أثناء  - 

 .07/01/2022 بتارٌخ (إتحاد الزقم / شباب لقراف  )   مباراة 

  و هو تحت طائلة12/01/2022حٌث أن الالعب سوٌد محمد قد تم إشراكه فً اللقاء الالحق بتارٌخ - 

  .(إتحاد الزقم / مولودية بامنديل  )  العقوبة فً المقابلة التً دارت بٌن 
 

 بعد الدراسة قررت اللجنة

 

 (إتحاد الزقم  ) المنتمً لبنادي 21R30J2517لتسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعب سوٌد محمد رخصة رقم - 

 . من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة134  نطبق نص المادة 

 (02)للتسوٌة أي بمجموع  (01) مقابلة + واحدة كعقوبة أصلٌة  ( 01)معاقبة الالعب سوٌد محمد بمقابلة - 

 .13/01/2022  مقابلتٌن نافذتٌن إبتداء من تارٌخ 

   

 

  
 

 

                            المسير اإلداري لقسم اإلنضباط
                           دريس الهواري               

 
 



 

 

 
 

 

  
 

 

                            المسير اإلداري لقسم اإلنضباط
 

  
 

 

                            المسير اإلداري لقسم اإلنضباط
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                            المسير اإلداري لقسم اإلنضباط
                           دريس الهواري               

 
 

 

 

 
 

 


