
 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم

الرابطة الجهوٌة لكرة القدم ورقلة 
 

 

 

  2021/2022الموسم الرٌاضً 

17:المحضر رقم  

     10/03/2022:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
 
   
 

       دراسة القضاٌا        

( أ )مقابالت القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   
 

  :15/01/2022 فئة األكابر لٌوم (أمل ورقلة /  شباب سٌدي بوعزٌز)  مقابلة 521القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    مٌمونً عبد المنعم    -  شباب سٌدي بوعزٌز 21R30J1579        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
خلو أحمد خلٌل           -  شباب سٌدي بوعزٌز 21R30J1603        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب    

قادري عمار              -  أمل ورقلة 21R30J1533        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
عزٌزي عبد الوهاب     -  أمل ورقلة 21R30J1391        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

 

  :04/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب بلدٌة إلٌزي /  أولمبً الوادي)  مقابلة 522القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

. مراقب اللقاءبعد اإلطالع على-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    توانسة صابر          -  أولمبً الوادي 21R30J0211        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

قصٌر بلقاسم              -  أولمبً الوادي 21R30J4384        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب    
ساعد جاب هللا فراس     -  شباب بلدٌة إلٌزي 21R30J1601       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب   

    بطٌن عمر             -  شباب بلدٌة إلٌزي 21R30J1306        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
حسانً الطاهر           -  شباب بلدٌة إلٌزي 21R30J1288        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب    

:العب أشٌر علٌه  

  بإهانة الحكم الرئٌسً بعد نهاٌة (شباب بلدٌة إلٌزي  ) من نادي 21R30J1190قٌام الالعب بوفرمال مراد رخصة رقم  -

من تارٌخ  تدفع فً أجل شهر إبتداء دج 10.000 قدرهانافذة رامة غ+ مقابالت  04 النافذ لـ باإلقصاءالمقابلة و علٌه ٌعاقب 

 (. القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة ن م112)  لنص المادةطبقا  10/03/2022  

 .بالنسبة لإلحتراز المدون على ورقة المقابلة فإن دراسته مؤجلة إلى وقت الحق- 

  :04/03/2022 فئة األكابر لٌوم (أمل ورقلة /  وفاق المغٌر)  مقابلة 523القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    مقٌمح جابر            -  وفاق المغٌر 21R30J1513        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

بن عمار رابح            -  أمل ورقلة 21R30J1382        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب    
 



 

  :04/03/2022 فئة األكابر لٌوم (إتحاد الحمادٌن /  مستقبل بلدة عمر)  مقابلة 524القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    غطاس عبد المنعم     -  مستقبل بلدة عمر 21R30J0293       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  

قاضً صالح الدٌن      -  مستقبل بلدة عمر 21R30J0676       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب    
سنٌقري عبد الستار      -  إتحاد الحمادٌن 21R30J1181       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب    

 

  :05/03/2022 فئة األكابر لٌوم (مولودٌة شباب المخادمة /  شباب سٌدي بوعزٌز)  مقابلة 525القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    ساسوي حمزة         -  شباب سٌدي بوعزٌز 21R30J1609        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

شاٌب محمد عبد الباسط  -  مولودٌة شباب المخادمة 21R30J5263        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب    
 

  :05/03/2022 فئة األكابر لٌوم (مستقبل موفلون /  إتحاد الخنق)  مقابلة 526القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    خالف فؤاد            -  إتحاد الخنق 21R30J5487        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

رزوق عبد الفتاح        -  مستقبل موفلون 21R30J0391        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب    
 

( ب )القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   

 

  :04/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب قصر الحٌران /  شمس األصٌل تمنراست)  مقابلة 527القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    أوبٌهاتً ناجم          -  شمس األصٌل تمنراست 21R30J1257        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

قرزو أمٌن                -  شمس األصٌل تمنراست 21R30J2784        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب    
قوال لحسن               -  شباب قصر الحٌران 21R30J2802        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

 

  :04/03/2022 فئة األكابر لٌوم (رائد حاسً القارة /  رائد سٌدي ساعد)  مقابلة 528القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    قرع إبراهٌم            -  رائد سٌدي ساعد 21R30J1927        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
رابحً لخضر            -  رائد سٌدي ساعد 21R30J1216        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب    

سعٌدات نذٌر             -  رائد حاسً القارة 21R30J0097        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
 

  :04/03/2022 فئة األكابر لٌوم (نادي المنظر الجمٌل /  ترجً تقدٌدٌن)  مقابلة 529القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    بولٌفة محمود          -  ترجً تقدٌدٌن 21R30J0008        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

بن عمر عبد هللا          -  ترجً تقدٌدٌن 21R30J4136        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب    
قاسمً محمد الكبٌر      -  ترجً تقدٌدٌن 21R30J0251        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

خلوط فارس              -  نادي المنظر الجمٌل 21R30J0079        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

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

 

 

 



 

  :05/03/2022 فئة األكابر لٌوم (أولمبً بوعامر / إتحاد النخلة  ) مقابلة 530القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    بوصبٌع أسامة         -  إتحاد النخلة 21R30J1529        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

بن فردٌة إبراهٌم         -  أولمبً بوعامر 21R30J1903        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب    
 

  :05/03/2022 فئة األكابر لٌوم (إتحاد عٌن البٌضاء / وفاق مقر  ) مقابلة 531القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    خدران ضٌاء الدٌن    -  وفاق مقر 21R30J0977        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

خلفاوي محمد شرف     -  إتحاد عٌن البٌضاء 21R30J1400        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب    
 

 

( ج )القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   

 

  :04/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب جامعة /  نجم بوغفالة)  مقابلة 532 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
زواوي عبد القادر       -  نجم بوغفالة 21R30J5192       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب    

بلوزي محمد             -  شباب جامعة 21R30J1595        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
صدٌقً عبد السمٌع      -  شباب جامعة 21R30J1115        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

قاسمً إبراهٌم الخلٌل    -  شباب جامعة 21R30J1136        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
 

  :04/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب تبسبست /  نجم باب الوادي)  مقابلة 533القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J1632 كنٌوة عبد النور       -  نجم باب الوادي    

10/03/2022تدفع 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 

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J1633 ذهب محمد جوهر    -  نجم باب الوادي    

10/03/2022تدفع 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 

بوجرادة عبد الباسط     -  شباب تبسبست 21R30J1566        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      خذٌر محمد          -  نجم باب الوادي 21R30J1636  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

محاولة اإلعتداء علىبطاقة حمراء بسبب    21R30J1645 شٌحانً فرٌد          -  نجم باب الوادي     

   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 10/03/2022 تارٌخ               
 

 

 

 

 

 



 

  :04/03/2022 فئة األكابر لٌوم (أمل سٌدي مهدي /  إتحاد برٌان)  مقابلة 534القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J1421 مبخوتً علً          -  إتحاد برٌان    

10/03/2022تدفع 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 

مهدي عثمان              -  إتحاد برٌان 21R30J1405        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J5335 عاشور عماد الدٌن    -  أمل سٌدي مهدي    

10/03/2022تدفع 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 

مشٌش عادل              -  أمل سٌدي مهدي 21R30J4641        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
 

  :05/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب بلدٌة عٌن صالح /  نجوم إلٌزي)  مقابلة 535 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوبكر محمد علً         -  نجوم إلٌزي 21R30J5570        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
عٌاشً إلٌاس             -  شباب بلدٌة عٌن صالح 21R30J0182        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

 

( أ ) فئة األكابر الفوج لثانًالقسم الجهوي ا  
 

  :03/03/2022 فئة األكابر لٌوم (القبة تماسٌن / شباب حاسً مسعود )  مقابلة 536 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  هاللً عبد المنعم        -  شباب حاسً مسعود 21R30J5415       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  تامة أٌوب                -  القبة تماسٌن 21R30J3913        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
 

  :04/03/2022 فئة األكابر لٌوم (نادي المقارٌن /  إتحاد قمار)  مقابلة 537 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
شعر محمد بشٌر         -  إتحاد قمار 21R30J5315        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

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

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      دغمة عادل          -  إتحاد قمار 21R30J1736  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

  :04/03/2022 فئة األكابر لٌوم (نادي بوغفالة /  مولودٌة سٌدي سلٌمان)  مقابلة 538 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
العابد عبد القادر          -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 21R30J1902        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

قرٌدة عبد العزٌز         -  نادي بوغفالة 21R30J5629        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
 

 

 

 

 



 

  :04/03/2022 فئة األكابر لٌوم (أمل العقلة /  أهلً القرارة)  مقابلة 539 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوفنٌك لحسن             -  أهلً القرارة 21R30J3227        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

 

  :04/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب الحدب /  إتحاد الهماٌسة)  مقابلة 540 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
محمودي نصر الدٌن     -  إتحاد الهماٌسة 21R30J1665        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

بن طاجٌن أمٌن عبد هللا  -  شباب الحدب 21R30J2431        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
 

( ب ) فئة األكابر الفوج لثانًالقسم الجهوي ا  

 

  :04/03/2022 فئة األكابر لٌوم (أتلٌتٌك حاسً مسعود /  مولودٌة حاسً مسعود)  مقابلة 541 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن عمر ضٌاء الدٌن     -  مولودٌة حاسً مسعود 21R30J2530       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب    

حمداوي عبد الكرٌم      -  أتلٌتٌك حاسً مسعود 21R30J0925        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
 

  :04/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب قصر ورقلة /  مدرسة امل النزلة)  مقابلة 542 القضٌة رقم

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

. تقرٌر حكم اللقاءبعد اإلطالع على-   

. تقرٌر مراقب اللقاءبعد اإلطالع على-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مرزوقً سالم            -  مدرسة أمل النزلة 21R30J0138        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
بن راس حسان           -  شباب قصر ورقلة 21R30J2117        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

:      ا أشٌر علٌهأحداث

 بمحاولة  21R30D0119صاحب الرخصة رقم  بابة ٌوسف (شباب قصر ورقلة  )كاتب عام الفئات الصغرى لنادي قٌام - 

  ٌعاقب مراقب اللقاء بعدما تم طرده من قبل الحكم الرئٌسً بسبب اإلحتجاجات على قرارات الحكم وبالتالً  علىعتداءإل ا

 بمنعه من ممارسة أي وظٌفة أو نشاط 10/03/2022إبتداء من تارٌخ أشهر ( 06)لمدة ستة   النافذباإلقصاء  هذا المسٌر 

طبقا لنص   10/03/2022أجل شهر إبتداء من تارٌخ  تدفع فً دج 20.000 قدرهانافذة غرامة  +   لهما عالقة بكرة القدم

  (.القدم هواة كرة القانون المنظم لبطولة من 120 ) المادة 
 

  :04/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شهداء قمار /  إتحاد الزقم)  مقابلة 543 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  العونً مهدي             - إتحاد الزقم 21R30J2065       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J1725 بركات بشٌر           -  شهداء قمار    

10/03/2022تدفع 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 

جدٌد العربً              -  شهداء قمار 21R30J1899        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
 

 

 

 



 

  :04/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب لقراف /  مولودٌة المقارٌن)  مقابلة 544 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بباٌة درٌس               -  مولودٌة المقارٌن 21R30J2004        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

 

  :04/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب عٌن قدٌمة /  مولودٌة سعٌد عتبة)  مقابلة 545 القضٌة رقم

:اإلنذارات-   

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  طٌبً عبد الحكٌم         - مولودٌة سعٌد عتبة 21R30J5316       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  معمري طالب قدور      - شباب عٌن قدٌمة 21R30J2553       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

  :05/03/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب القواطٌن /  أمل سوف)  مقابلة 546 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
درٌهم عماد               -  أمل سوف 21R30J0587        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

العاٌب أٌمن               -  أمل سوف 21R30J0863        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
زواري فرحات ٌوسف   -  شباب القواطٌن 21R30J2091        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

 

( ج ) فئة األكابر الفوج لثانًالقسم الجهوي ا  

 

  :04/03/2022 فئة األكابر لٌوم (إتحاد العسافٌة /  شبٌبة زلفانة)  مقابلة 547 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن قطاٌة محمد األمٌن   -  شبٌبة زلفانة 21R30J0032        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    قفصً حسٌن          -  إتحاد العسافٌة 21R30J5154  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

  :04/03/2022 فئة األكابر لٌوم (جوهرة قصر الحٌران /  ترجً مرماد)  مقابلة 548 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوعالم عبد الرزاق      -  ترجً مرماد 21R30J1869       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب   

  بارود نبٌل                - ترجً مرماد 21R30J1962       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 
ساٌحً صدام لخضر    -  جوهرة قصر الحٌران 21R30J3617        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

بن عبد الرحمان محمد   -  جوهرة قصر الحٌران 21R30J5545        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
  نوعً محمد النذٌر       - جوهرة قصر الحٌران 21R30J0593       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

  :04/03/2022 فئة األكابر لٌوم (مستقبل لماضً /  نصر حاسً الدالعة)  مقابلة 549 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
قرقاب بن شاعة          -  نصر حاسً الدالعة 21R30J2425        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
  قطاف عبد القادر         - نصر حاسً الدالعة 21R30J0941       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

فرهودي ٌوسف          -  مستقبل لماضً 21R30J1670        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
 

 

 
 



  :04/03/2022 فئة األكابر لٌوم (نادي الضاٌة بن ضحوة /  وفاق برٌدة)  مقابلة 550 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
شوٌات محمد             -  وفاق برٌدة 21R30J0451       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب   
  أوالد بوجمعة لحسن     - نادي الضاٌة بن ضحوة 21R30J1061       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

  :04/03/2022 فئة األكابر لٌوم (وداد مدٌنة زلفانة /  أمل سٌدي بوزٌد)  مقابلة 551 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بومدٌن عبد القادر       -  أمل سٌدي بوزٌد 21R30J2565       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب   

 

  :05/03/2022 فئة األكابر لٌوم (رائد متلٌلً /  رائد المنٌعة)  مقابلة 552 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
أمحمد ٌحً               -  رائد المنٌعة 21R30J0648        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

  زوبٌري ٌوسف           - رائد المنٌعة 21R30J0640       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 
بوقلمونة حسٌن           -  رائد متلٌلً 21R30J2374        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     بلعمى بوبكر الصدٌق-  رائد المنٌعة 21R30J2110  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

(  أ1د )فئة األكابر الفوج ثانً القسم الجهوي ال  
 

  :04/03/2022 فئة األكابر لٌوم (نادي تقنتورٌن /  وفاق عٌن أمناس)  مقابلة 553 القضٌة رقم

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     تدبٌرت محمد        -  وفاق عٌن أمناس 21R30J4206  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

  :05/03/2022 فئة األكابر لٌوم (مستقبل الدبداب /  إتحاد شباب إلٌزي)  مقابلة 554 القضٌة رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
غدٌر عمر عبد الرحٌم   -  مستقبل الدبداب 21R30J4566        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب   
  تومً محمد               - مستقبل الدبداب 21R30J3949       الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

 تسوٌة وضعٌة عقابٌة
 

  07/03/2022 بتارٌخ 0349 تحت رقم (شباب سٌدي عمران  )بعد اإلطالع على الطلب المودع من طرف نادي - 

 .  فئة األكابر0160R30J21الذي من خالله تم طلب تسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعب زابً أحمد رخصة رقم   و 

  أثناء المقابلة الت25/02/2022ًعلى إنذار بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم بتارٌخ الالعب زابً أحمد حٌث تحصل - 

 .(شباب سٌدي عمران / القبة تماسٌن  )  جرت أطوارها بٌن فرٌق 

 .   دج2.000غرامة نافذة بقٌمة +  نافذة (01)لالعب زابً أحمد ٌعد معاقبا بمقابلة واحدة حٌث أن ا- 

 قد شارك فً المقابلة الموالٌة قد صرح بأن الالعب زابً أحمد المنتسب إلٌه (شباب سٌدي عمران ) حٌث أن نادي  - 

  و هو ما ٌزال تحت طائلة العقوبة و بالتالً فإن(إتحاد أنقوسة / شباب سٌدي عمران  ) بٌن 04/03/2022  بتارٌخ 

 .  مشاركته تعد غٌر قانونٌة
      

 



 

بعد الدراسة قررت اللجنة 
 

 

  ( شباب سٌدي عمران ) فئة األكابر المنتمً لنادي 0160R30J21 الالعب زابً أحمد رخصة رقم لتسوٌة وضعٌة- 

 .هواةمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم  134دة الما نطبق نص  

 +بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم  ذة ناف(01)ة واحدة مقابل ب0160R30J21معاقبة الالعب زابً أحمد رخصة رقم - 

إبتداء من تارٌخ مقابلتٌن نافذتٌن  (02) ٌساوي فً المجموع ما ( 01 + 01)  خاصة بالتسوٌة أي (01)   مقابلة واحدة نافذة 

 10/03/ 2022. 
 

 إستئناف
 

( أ ) فئة األكابر الفوج ألولالقسم الجهوي ا  
 

  :26/02/2022 فئة األكابر لٌوم (أولمبً الوادي /  مولودٌة شباب المخادمة)  مقابلة 487القضٌة رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

. المقابلةتقرٌر حكمبعد اإلطالع على -   

.تقرٌر الحكم المساعد األولبعد اإلطالع على -   

. بعد اإلطالع على تقرٌر محافظ اللقاء-  

.بعد إستدعاء الحكم المساعد األول و اإلستماع لتصرٌحاته-   

. و اإلستماع لتصرٌحاتهم(أولمبً الوادي  )بعد إستدعاء ممثلٌن عن نادي -   

.بعد إستدعاء محافظ اللقاء و اإلستماع لتصرٌحاته-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بوصبٌع محمد أمٌن     -  مولودٌة شباب المخادمة 21R30J1263        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  مٌدون جالل             -  أولمبً الوادي 21R30J1478        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      قتال عبد هللا مهدي  -  مولودٌة شباب المخادمة 21R30J1450  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

درٌهم بشٌر             -  أولمبً الوادي 21R30J0212 بطاقة حمراء بسبب إهانة مساعد الحكم    

تدفع فً أجل شهر  دج 10.000غرامة نافدة قدرها  + 03/03/2022 مقابالت إقصاء نافذ إبتداء من تارٌخ 04               ٌعاقب بـ   

.(القانون المنظم لبطولة كرة القدم القدم هواة  من 112)  لنص المادة  طبقا03/03/2022                إبتداء من تارٌخ  

      سالمً علً         -  أولمبً الوادي 21R30J0466  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

:غرامات  

  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شباب مولودٌة المخادمة  )ٌدفعها نادينافذة غرامة  دج 20.000 فعشرون أل -

  من القانون المنظم لبطولة86) لنص المادة  عدم تأكٌد اإلحتراز المدون على ورقة المقابلة طبقا سبب ب03/03/2022  

. ( كرة القدم هواة    

 .الباقً دون تغٌٌر
 
 

 

                             لمسٌر اإلداري لقسم اإلنضباطا
                           درٌس الهواري               

 
 



 

 

 
 

 

  
 

 


