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الرابطة الجهوية لكرة القدم ورقلة 
 

 

 

  2021/2022الموسم الرٌاضً 

13:المحضر رقم  

     03/02/2022:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
 
   
 

       دراسة القضايا        

( أ )مقابالت القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   
 

  (:28/01/2022 فئة األكابر ليوم (مستقبل بلدة عمر /  أولمبي الوادي)  مقابلة 371القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    واسع شوقً           -  أولمبً الوادي 21R30J0209        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  بوخلط راشد             -  مستقبل بلدة عمر 21R30J4315        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

  (:28/01/2022 فئة األكابر ليوم (وفاق المغير /  مستقبل موفلون)  مقابلة 372القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    كرزازي بوبكر       -  مستقبل موفلون 21R30J0139        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
    حابة شرف الدٌن      -  مستقبل موفلون 21R30J0349        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

    سعٌدي عبد المومن   -  مستقبل موفلون 21R30J0747        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
    زلة عمر               -  مستقبل موفلون 21R30J0246  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

    عزام أحمد             -  وفاق المغٌر 21R30J1510        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

    معنصر صالح        -  وفاق المغٌر 21R30J1507  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
 

  (:29/01/2022 فئة األكابر ليوم (إتحاد األغواط /  مولودية شباب المخادمة)  مقابلة 373م القضية رق

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    بن مبارك عبد المالك -  إتحاد األغواط 21R30J1358        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

  (:29/01/2022 فئة األكابر ليوم (إتحاد الخنق /  شباب سيدي بوعزيز)  مقابلة 374 القضية رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    حنونة الهاشمً        -  شباب سٌدي بوعزٌز 21R30J1582        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  مقبول شفٌق             -  إتحاد الخنق 21R30J1102        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
 

 

 

 

 

 

 



( ب )القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   
 

  (:28/01/2022 فئة األكابر ليوم (نادي المنظر الجميل /  أولمبي بوعامر)  مقابلة 375 القضية رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  سودانً محمد رضا     -  أولمبً بوعامر 21R30J0547        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J0569 خرفً محمد المهدي  -  أولمبً بوعامر    

03/02/2022تدفع 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 

    زغوان محمد بشٌر   -  نادي المنظر الجمٌل 21R30J4400        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

    خلوط عبد هللا         -  نادي المنظر الجمٌل 21R30J0076        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

  (:29/01/2022 فئة األكابر ليوم (رائد سيدي ساعد /  إتحاد عين البيضاء)  مقابلة 376 القضية رقم

.بعد اإلطالع على ورقة المقابل-   

.بعد اإلطالع على التقرٌر التوضٌحً لحكم المباراة-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   منصوري ٌونس       -  إتحاد عٌن البٌضاء 21R30J4205        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

ركبً إبراهٌم           -  رائد سٌدي ساعد 21R30J1196       السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
       رحٌم سفٌان        -  إتحاد عٌن البٌضاء 21R30J1401  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

خلفاوي محمد شرف     -  إتحاد عٌن البٌضاء 21R30J1400 بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم  

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

ركبً إبراهٌم           -  رائد سٌدي ساعد 21R30J1196 بطاقة حمراء للسب العلنً داخل الملعب   

03/02/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء دج 3.000غرامة مالٌة قدرها + ( 02)               ٌعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن نافذتٌن   

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 111)                طبقا لنص المادة   

 

( ج )القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   
 

  (:14/01/2022 فئة األكابر ليوم (نجم بوغفالة /  إتحاد بريان)  مقابلة 377القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   مطلق إبراهٌم           -  إتحاد برٌان 21R30J1491        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  الشانع عبد النور        -  إتحاد برٌان 21R30J1402        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  زٌطوط معمر           -  إتحاد برٌان 21R30J0975        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  منصوري ٌوسف        -  نجم بوغفالة 21R30J0220        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

  (:28/01/2022 فئة األكابر ليوم (وفاق هقار تمنراست / إتحاد بريان )  مقابلة 378القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    بكاٌر فوزي           -  إتحاد برٌان 21R30J1407        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

 



  (:28/01/2022 فئة األكابر ليوم (نجم بوغفالة /  شباب تبسبست)  مقابلة 379القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    عرعار والء الدٌن    -  شباب تبسبست 21R30J1565        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  التٌجانً شرف الدٌن    -  نجم بوغفالة 21R30J0680        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
برقٌقة ضاحً محمد     -  نجم بوغفالة 21R30J0047        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

 

  (:28/01/2022 فئة األكابر ليوم (نجوم إليزي /  نجم باب الوادي)  مقابلة 380القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    دوش السعٌد           -  نجم باب الوادي 21R30J1635        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  رحمانً محمد           -  نجوم إلٌزي 21R30J5036        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

( أ ) فئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  

 

  (:21/01/2022 فئة األكابر ليوم (القبة تماسين /  نادي المقارين)  مقابلة 381القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    طراد عمر             -  نادي المقارٌن 21R30J2109        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  غوقالً محمد إحسان    -  نادي المقارٌن 21R30J1975        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
   بن عٌشوش محمد العٌد-  القبة تماسٌن 21R30J1820        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

    قٌطون محمد الطاهر  -  القبة تماسٌن 21R30J1819        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

  (:25/01/2022 فئة األكابر ليوم (نادي المقارين / إتحاد أنقوسة )  مقابلة 382القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  مسعودي عبد النور     -  إتحاد أنقوسة 21R30J2276        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

غوقالً محمد إحسان    -  نادي المقارٌن 21R30J1975        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
 

  (:29/01/2022فئة األكابر ليوم  (بترول حاسي مسعود / القبة تماسين )  مقابلة 383القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    صافٌة محمد األمٌن   -  القبة تماسٌن 21R30J1681  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

   بن عٌشوش محمد العٌد-  القبة تماسٌن 21R30J1820  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

            بوخبزة عباس -  القبة تماسٌن 21R30J1701  بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار 

03/02/2022تدفع 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 

   نملً جاسم              -  بترول حاسً مسعود 21R30J1976  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

    جالخ عبد الرحٌم      -  بترول حاسً مسعود 21R30J1933  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
     بوقطاٌة إدرٌس       -  بترول حاسً مسعود 21R30J1926  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

 

 

 

 

 

 

 

 



  (:29/01/2022ئة األكابر ليوم ف (مولودية سيدي سليمان / أهلي القرارة )  مقابلة 384القضية رقم 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         أوالد علً معمر -  أهلً القرارة 21R30J1859  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

         العابد ٌاسر       -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 21R30J2145  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

  (:29/01/2022 فئة األكابر ليوم (شباب سيدي عمران / شباب الحدب )  مقابلة 385القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     بادو محمد عرفات     -  شباب الحدب 21R30J2354        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

بن دروٌش سٌف اإلسالم  -  شباب سٌدي عمران 21R30J0123        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
 

  (:29/01/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد النزلة الوادي / نادي المقارين )  مقابلة 386القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    زوزو نضال          -  نادي المقارٌن 21R30J2375  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
  محلً عبد اإلله         -   نادي المقارٌن 21R30J2123  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

   براهٌمً أٌمن          -  إتحاد النزلة الوادي 21R30J1757  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

    بوسعدٌة ولٌد          -  إتحاد النزلة الوادي 21R30J0345  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
 

  (:29/01/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد أنقوسة / نادي بوغفالة )  مقابلة 387القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    صخر ولٌد             -  نادي بوغفالة 21R30J2330        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  لوزي عبد الكرٌم        -   نادي بوغفالة 21R30J2321        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
   صخر إٌهاب            -  نادي بوغفالة 21R30J2332        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

    مسعودي عبد النور   -  إتحاد أنقوسة 21R30J2276        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

  (:29/01/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد قمار / إتحاد الهمايسة )  مقابلة 388القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    مونة عبد الصمد      -  إتحاد الهماٌسة 21R30J1758  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

   برتٌمة مهدي           -  إتحاد الهماٌسة 21R30J1798        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
    كشٌدة سفٌان          -  إتحاد قمار 21R30J1746  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

21R30J  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر           رغٌوة مختار         -  إتحاد قمار  1455
 

( ب ) فئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  

 

  (:25/01/2022فئة األكابر ليوم  (شباب القواطين / مولودية سعيد عتبة )  مقابلة 389القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    حسانً صدام          -  مولودٌة سعٌد عتبة 21R30J4944        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  تواتً حمد احمد        -   شباب القواطٌن 21R30J4005        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

 



 

  (:29/01/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد الزقم / شباب القواطين )  مقابلة 390القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   زواري فرحات ٌوسف -  شباب القواطٌن 21R30J2091  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

  عثمانً عالء الدٌن      -  شباب القواطٌن 21R30J1690  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
            ذٌاب حسام    -  شباب القواطٌن 21R30J2056  بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار 

03/02/2022تدفع 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 

   دحدة عبد الكرٌم        -  إتحاد الزقم 21R30J0918  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
 

  (:29/01/2022فئة األكابر ليوم  (شباب لقراف / شهداء قمار )  مقابلة 391القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    شتٌوي سلٌمان        -  شباب لقراف 21R30J0510        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  بوقفة طارق             -   شباب لقراف 21R30J0876  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
 

  (:29/01/2022فئة األكابر ليوم  (مولودية سعيد عتبة / شباب قصر ورقلة )  مقابلة 392القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن زرٌاطة شرف الدٌن-  شباب قصر ورقلة 21R30J2116        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  حجاج عبد النور        -   مولودٌة سعٌد عتبة 21R30J2447        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

  (:29/01/2022فئة األكابر ليوم  (شباب عين قديمة / نادي سيدي خويلد )  مقابلة 393القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   كٌنة إسماعٌل          -  نادي سٌدي خوٌلد 21R30J1720        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

            خوٌلدي حمزة -  نادي سٌدي خوٌلد 21R30J1714  بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار 

03/02/2022تدفع 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 عٌشاوي هشام      -  شباب عٌن قدٌمة 21R30J2554        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
   معمري نصر الدٌن    -  شباب عٌن قدٌمة 21R30J2558        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

:      العب تمت اإلشارة عليه

 إهانة الحكم الرئٌسً بعد نهاٌة  ب (نادي سيدي خويلد)  من فرٌق 171721R30Jالالعب خوٌلدي نوح رخصة رقم قٌام - 

إبتداء  فً أجل شهر 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 03/02/2022ٌخ من تار  
 

  (:29/01/2022فئة األكابر ليوم  (مولودية بامنديل / أمل سوف )  مقابلة 394القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  نفنوف عبد المالك       -  أمل سوف 21R30J0145  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

  بالل محمد لخضر      -  أمل سوف 21R30J0630  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

   برٌكة مراد             -  أمل سوف 21R30J0163        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
   سلطانً الحاج ساسً  -  أمل سوف 21R30J3350        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  بن جدٌة هشام           -  مولودٌة بامندٌل 21R30J2284  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
 



( ج ) فئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  
 

  (:25/01/2022فئة األكابر ليوم  (شباب السالم قصر الحيران / جوهرة قصر الحيران )  مقابلة 395القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
الحٌران.شباب السالم ق 21R30J2742        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب      جفل سلٌمان           -  
الحٌران.شباب السالم ق 21R30J2700        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب    زعنونً معمر          -   

 

  (:28/01/2022فئة األكابر ليوم  (ترجي مرماد / نادي الضاية بن ضحوة )  مقابلة 396القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    البرج جالل           -  ترجً مرماد 21R30J1684        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  بن ولهة ولٌد            -   ترجً مرماد 21R30J1674        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

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

  (:28/01/2022فئة األكابر ليوم  (جيل بن نانة / وفاق بريدة )  مقابلة 397القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    طرش عبد لقادر      -  وفاق برٌدة 21R30J0431        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  بوطرفاٌة إٌراهٌم       -   جٌل بن نانة 21R30J0935        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     قندوزي عبد الرحمان-  وفاق برٌدة 21R30J0429  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

  (:28/01/2022فئة األكابر ليوم  (نصر حاسي الدالعة / أمل سيدي بوزيد )  مقابلة 398القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    بومدٌن بوزٌد الشرٌف-  أمل سٌدي بوزٌد 21R30J2565        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

بن مجغاٌة عز الدٌن     -   نصر حاسً الدالعة 21R30J4276        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  هواري عٌسى           -  نصر حاسً الدالعة 21R30J1416  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

  (:28/01/2022فئة األكابر ليوم  (رائد المنيعة / شباب السالم قصر الحيران )  مقابلة 399القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    زرقاط أحمد           -  رائد المنٌعة 21R30J0666        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
بن سعد عبد القادر       -   رائد المنٌعة 21R30J1913        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

 

  (:28/01/2022فئة األكابر ليوم  (شبيبة زلفانة / وداد مدينة زلفانة )  مقابلة 400القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    بن غشً بوعمامة    -  وداد مدٌنة زلفانة 21R30J1710        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 



  (:29/01/2022فئة األكابر ليوم  (رائد متليلي / إتحاد العسافية )  مقابلة 401القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   لرقط مصطفى         -  إتحاد العسافٌة 21R30J2015        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

   صحراوي عبد النور  -  إتحاد العسافٌة 21R30J1998        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 
:      العب تمت اإلشارة عليه

 إإلحتجاج على الحكم الرئٌسً بعد نهاٌة  ب (رائد متليلي) نادي من  267921R30Jالالعب عزاوي ٌاسٌن رخصة رقم قٌام - 

 ٌخمن تار إبتداء فً أجل شهر تدفع دج 2.000 قدرهانافذة  رامة غ+ ـمقابلة واحدة  ل النافذٌعاقب باإلقصاء  المقابلة و علٌه 

 . (القدم هواة القانون المنظم لبطولة كرة  من101 ) طبقا لنص المادة 03/02/2022 
 

  (:29/01/2022ئة األكابر ليوم ف (جوهرة قصر الحيران / مستقبل لماضي )  مقابلة 402القضية رقم 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         بوسنة قوٌدر     -  مستقبل لماضً 21R30J1919  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

         بلة عمر البشٌر   -  جوهرة قصر الحٌران 21R30J0656  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 (إتحاد بلدية ورقلة / إتحاد الزاوية العابدية )  مقابلة 403القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

عٌسانً مصطفى       -  إتحاد الزاوٌة العابدٌة 21R30J0355        لسلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ا  

كدة عبد المجٌب        -  إتحاد الزاوٌة العابدٌة 21R30J0368        لسلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ا  

 

  (:15/01/2022 فئة األواسط ليوم (إتحاد حاسي الرمل / نادي بلدية تقرت )  مقابلة 404القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

بوخلخال محمد رفٌق   -  نادي بلدٌة تقرت 21R30J0462        لسلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ا  

جبارٌة سعد حركات   -  إتحاد حاسً الرمل 21R30J2832        لسلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ا  

 

: 19/01/2022 فئة األواسط ليوم (شباب بني ثور / إتحاد الزاوية العابدية )  مقابلة 405القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

بن نونة محب باهلل      -  إتحاد الزاوٌة العابدٌة 21R30J0388        لسلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ا  

جعفور محمد علً      -  شباب بنً ثور 21R30J0743        لسلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ا  

 

  (:28/01/2022 فئة األواسط ليوم (إتحاد النزلة تقرت / مستقبل بلدية الرويسات )  مقابلة 406القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

بن ساسً محمد         -  مستقبل الروٌسات 21R30J1438        لسلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ا  

خمٌسات ولٌد           -  إتحاد النزلة تقرت 21R30J0836       لخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ا  

 
 



  :29/01/2022 فئة األواسط ليوم (التضامن السوفي / إتحاد أفلو )  مقابلة 407القضية رقم 
 

  ( التضامن السوفي)لضٌف  عدم حضور الفرٌق ا بأن عدم إجراء المالة كان بسبب بعد اإلطالع على ورقة المقابلة تبٌن- 

  :  ماٌلًاللجنة و علٌه قررتهذا األخٌر الذي لم ٌبرر سبب  تغٌبه خالل األجال الممنوحة قانونا   

. (إتحاد أفلو)  لصالح نادي 03/00 بنتٌجة  ( التضامن السوفي)خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( التضامن السوفي) ٌدفعها نادي نافذة دج غرامة مالٌة 30000ثالثون ألف - 

  03/02/2022.  
 

  :29/01/2022 فئة األواسط ليوم (مستقبل الحمادين / وفاق ورقلة )  مقابلة 408القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

هٌشر محمد عبد الودود-  وفاق ورقلة 21R30J0712       لخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ا  
 

  :29/01/2022 فئة األواسط ليوم (إتحاد بلدية ورقلة / نادي بلدية تقرت )  مقابلة 409القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

حاجً محمد ٌاسٌن     -  نادي بلدٌة تقرت 21R30J3726        لسلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ا  

بوغزالة عبد الناصر   -  إتحاد بلدٌة ورقلة 21R30J0767        لسلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ا  
 

 

  (:29/01/2022 فئة األواسط ليوم (اإلتحاد السوفي / شباب بني ثور )  مقابلة 410القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

سقاي محمد البشٌر     -  شباب بنً ثور 21R30J0757       لخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ا  

غدامسً طه ٌاسٌن     -  شباب بنً ثور 21R30J2124       لخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ا  
    غمامزة أشرف       -  اإلتحاد السوفً 21R30J1044  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   

   من85)  طبقا لنص  المادة 03/02/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.000                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

    مٌهً عبد الرحمان  -  اإلتحاد السوفً 21R30J1040  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   

   من85)  طبقا لنص  المادة 03/02/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.000                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

تواوة أكرم              -  اإلتحاد السوفً 21R30J1034       لخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ا  
غٌالنً سٌف الدٌن     -  اإلتحاد السوفً 21R30J0809       لخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ا  

   :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

    بن عامر عبد النور    -  شباب بنً ثور 21R30J0744 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

     من القانون المنظم لبطولة    87)  طبقا لنص المادة 03/02/2022إبتداء من تارٌخ  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافذة

.      (               كرة القدم الفئات الصغرى   

    فرٌجات محمد توفٌق -  اإلتحاد السوفً 21R30J0796 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

     من القانون المنظم لبطولة    87)  طبقا لنص المادة 03/02/2022إبتداء من تارٌخ  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافذة

.      (               كرة القدم الفئات الصغرى   

 

 

 

 



 

  :29/01/2022 فئة األواسط ليوم (مشعل حاسي مسعود / إتحاد الزاوية العابدية )  مقابلة 411القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

بن نونة محً باهلل       -  إتحاد الزاوٌة العابدٌة 21R30J0388       لخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ا  

    بلعزوز عبد الرحمان -  مشعل حاسً مسعود 21R30J1046      لخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ا
:      غرامات

 بسبب إحتجاج الالعب بلعزوز عبد الرحمان (مشعل حاسي مسعود  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي دج 1.000 ألف دينار- 

 .على قرار الحكم الرئٌسً  104621R30Jخصة رقم   ر

 

   :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

    بلعزوز عبد الرحمان -  مشعل حاسً مسعود 21R30J1046 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

     من القانون المنظم لبطولة    87)  طبقا لنص المادة 03/02/2022إبتداء من تارٌخ  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافذة

.      (               كرة القدم الفئات الصغرى   
 

  :01/02/2022 فئة األواسط ليوم (نادي بلدية تقرت / أمل سريع متليلي )  مقابلة 412القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

دارم الشٌخ ٌاسٌن       -  أمل سرٌع متلٌلً 21R30J4625        لسلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ا  
بن عبد الصادق محمد  -  نادي بلدٌة تقرت 21R30J2901        لسلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ا  

 

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

(ب  )الفورج   
  (:26/12/2021 فئة األواسط ليوم أهلي القرارة/ رائد متليلي )  مقابلة 413القضية رقم 

  ( رائد متليلي)لمحلً نادي  عدم حضور الفرٌق ا بأن عدم إجراء المقابلة كان بسبببعد اإلطالع على ورقة المقابلة تبٌن- 

  :  ماٌلًاللجنة و علٌه قررتهذا األخٌر الذي لم ٌبرر سبب تغٌبه خالل األجال الممنوحة قانونا   

. (أهلي القرارة)  لصالح نادي 03/00  بنتٌجة  (رائد متليلي )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي  -   

.30/12/2021 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (رائد متليلي ) ٌدفعها نادي  نافذة دج غرامة مالٌة 30000ثالثون ألف -   
 

  (:14/01/2022 فئة األواسط ليوم (أولمبي بوعامر / مولودية شباب المخادمة )  مقابلة 414القضية رقم 

   :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

    سماي أمٌن            -  أولمبً بوعامر 21R30J3622 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

     من القانون المنظم لبطولة    87)  طبقا لنص المادة 20/01/2022إبتداء من تارٌخ  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافذة

.      (               كرة القدم الفئات الصغرى   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ل  )الفورج   
 

  :22/01/2022 فئة األواسط ليوم (شباب تبسبست / أمل سيدي مهدي )  مقابلة 415 القضية رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

صدوقً عبد النور      -  أمل سٌدي مهدي 21R30J2154       لخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ا  
بوبكر محمد بلخٌر      -  أمل سٌدي مهدي 21R30J2438       لخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ا  

علٌوة محمد صبري    -  شباب تبسبست 21R30J4341       لخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ا  
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
باوة إسماعٌل           -  أمل سٌدي مهدي 21R30J2066    بطاقة حمراء بسبب محالة اإلعتداء على  

  غرامة نافذة تدفع فً أجل شهردج 5.000 + 27/01/2022شهر إقصاء نافذ إبتداء من تارٌخ أ (06)-                الحكم الرئٌسً 

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى 102)  طبقا لنص المادة المادة 27/01/2022               إبتداء من تارٌخ   

:      العب تمت اإلشارة عليه

 إهانة الحكم الرئٌسً بعد نهاٌة ب (أمل سيدي مهدي) نادي من  206721R30Jالالعب طواهري سهٌل رخصة رقم قٌام - 

من  فً أجل شهر إبتداء تدفع دج 7.000 قدرهانافذة  رامة غ + (02)ـمقابلتٌن  ل النافذٌعاقب باإلقصاء  المقابلة و علٌه 

 . (الفئات الصغرىالقدم  القانون المنظم لبطولة كرة  من100 ) طبقا لنص المادة 27/01/2022ٌخ  تار 
 

 تسوية وضعية عقابية
 

  31/01/2022 بتارٌخ 0174 المسجل تحت رقم (رائد المنيعة  )بعد اإلطالع على الطلب المودع من طرف نادي - 

  و مروانً عبد الرحمان رخصة 0896R30J21الرامً إلى تسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعبٌن سقاد محمد رخصة رقم   

 . فئة األكابر2233R30J21  رقم 

  21/01/2022تحصل كل واحد منهما على إنذار بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم بتارٌخ  الالعبٌن قد  أن هاذٌنحٌث- 

 .(رائد المنيعة / وداد مدينة زلفانة  )  أثناء لقاء 

  ٌتم إشراكه فً المقابلة  لم0896R30J21سقاد محمد رخصة رقم  صرح بأن الالعب (رائد المنيعة ) حٌث أن نادي - 

 مروانً على خالف زمٌله (نادي الضاية بن ضحوة / رائد المنيعة  )التً جرت بٌن   25/01/2022  الموالٌة بتارٌخ 

 . الذي تم إشراكه دون  إستنفاذه العقوبة المسلطة علٌه2233R30J21 عبد الرحمان رخصة رقم 

   ٌعد فً وضعٌة قانونٌة و ٌمكنه المشاركة أما بالنسبة الالعب0896R30J21سقاد محمد رخصة رقم الالعب حٌث أن - 

 . فٌعد مخالفا للقانون ما ٌستدعً تسوٌة وضعٌته العقابٌة2233R30J21مروانً عبد الرحمان رخصة رقم   
      

بعد الدراسة قررت اللجنة 
 

المادة  نطبق نص (رائد المنيعة  ) من فرٌق 2233R30J21 الالعب مروانً عبد الرحمان رخصة رقم لتسوٌة وضعٌة- 

. هواةمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم  134  

 بسبب اإلحتجاج على ذة إقصاء ناف(01) واحدة مقابلةب 2233R30J21معاقبة الالعب مروانً عبد الرحمان رخصة رقم - 

 نافذتٌن (02) مقابلتٌن ٌساوي فً المجموع ما(  01 + 01)  متعلقة بالتسوٌة أي (01)مقابلة واحدة +   قرار الحكم 

 .03/02/2022 إبتداء من تارٌخ  
 

 

                            المسير اإلداري لقسم اإلنضباط
                           دريس الهواري               

 
 



 

 

 
 

 

  
 

 


