
 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم

الرابطة الجهوية لكرة القدم ورقلة 
 

 

 

  2021/2022الموسم الرٌاضً 

21:المحضر رقم  

     07/04/2022:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
 
   

       دراسة القضايا        

( أ )مقابالت القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   
 

  :31/03/2022 فئة األكابر ليوم (مستقبل موفلون / مولودية شباب المخادمة )  مقابلة 667القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  شاٌب محمد عبد الباسط - مولودٌة شباب المخادمة 21R30J5263        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  بوخالفة موسى           - مولودٌة شباب المخادمة 21R30J5593        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  أرٌالة عمر               - مستقبل موفلون 21R30J0394        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  فرقً محمد               - مستقبل موفلون 21R30J0351        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

  :01/04/2022 فئة األكابر ليوم (إتحاد الخنق  / وفاق المغير)  مقابلة 668القضية رقم 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     عرعار نصر الدٌن  -  وفاق المغٌر 21R30J3246  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

     جٌاللً زكرٌاء       -  إتحاد الخنق 21R30J1121  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

  :01/04/2022 فئة األكابر ليوم (أمل ورقلة / أولمبي الوادي )  مقابلة 669القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     واسع شوقً           - أولمبً الوادي 21R30J0209        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  مدلل أحمد عادل         - أولمبً الوادي 21R30J0457        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J0466 سالمً علً           -  أولمبً الوادي    

07/04/2022تدفع 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 عبد الفتاح مصطفى  - أمل ورقلة 21R30J1536        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

 

 

 

 

 

 



 

  :01/04/2022 فئة األكابر ليوم (هالل بلدية غرداية / شباب سيدي بوعزيز )  مقابلة 670القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     أبً مٌلود عبد الوهاب- شباب سٌدي بوعزٌز 21R30J1629        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  حوٌشٌتً محمد           - هالل بلدٌة غرداٌة 21R30J1372        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
 

( ب )القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   
 

  :31/03/2022 فئة األكابر ليوم (رائد سيدي ساعد / شمس األصيل تمنراست )  مقابلة 671القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     علٌلً توهامً         - شمس األصٌل تمنراست 21R30J1087        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  جلولً عبد هللا            - شمس األصٌل تمنراست 21R30J1274        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J1195 طاهري سٌف الدٌن     -  رائد سٌدي ساعد  

07/04/2022تدفع 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   21R30J1208 بوقر ناصر            -  رائد سٌدي ساعد    

07/04/2022تدفع 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 

  طالبً ٌاسٌن              - رائد سٌدي ساعد 21R30J1199        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

  :31/03/2022 فئة األكابر ليوم (وفاق عين ماضي / إتحاد بريان )  مقابلة 672القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     زٌطوط معمر         - إتحاد برٌان 21R30J0975        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  تالوتً موالي سلٌمان   - وفاق عٌن ماضً 21R30J1312        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب 
  داودي ساعد              - وفاق عٌن ماضً 21R30J0434        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب 

     أمحمدي أحمد         - وفاق عٌن ماضً 21R30J0976        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

:عقوبات بالطرود   

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  مبخوتً علً            -  إتحاد برٌان 21R30J1421  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم

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

  سلٌمانً خٌر الدٌن      -  وفاق عٌن ماضً 21R30J1321  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم

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

  :01/04/2022  فئة األكابر ليوم(رائد حاسي القارة / وفاق مقر ) مقابلة  673 القضية رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     برشو أٌمن             - وفاق مقر 21R30J0465        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  سعٌدات محمد لمٌن      - رائد حاسً القارة 21R30J0111        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
 

 

 

 

 

 



 

  :01/04/2022  فئة األكابر ليوم(شباب قصر الحيران / أولمبي بوعامر )  مقابلة 674القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     لحرش أسامة عبٌر   - شباب قصر الحٌران 21R30J2080        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

  :01/04/2022 فئة األكابر ليوم (مولودية البيضاء / إتحاد عين البيضاء )  مقابلة 675القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     بوعافٌة محمد غزالً - إتحاد عٌن البٌضاء 21R30J1434        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  مخلوفً شرف الدٌن     - إتحاد عٌن البٌضاء 21R30J1400        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

  (:01/04/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد األغواط / مستقبل بلدة عمر )  مقابلة 676القضية رقم 
 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

عن الحضور و إلى غاٌة (إتحاد األغواط  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأن المقابلة لم تلعب بسبب تخلف الفرٌق الضٌف -   

.  د15  فوات الوقت المقرر قانونا   

.لم ٌقدم أي مبرر شرعً ٌصب فً مصلحته (إتحاد األغواط  )حٌث أن فرٌق -   

 

( العودة ) القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  من62نطبق نص المادة   
 

.(مستقبل بلدة عمر  ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  (إتحاد األغواط  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.(إتحاد األغواط  ) نقاط من رصٌد نادي 06خصم  -  

.07/04/2022فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (إتحاد األغواط  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج30.000ثالثون ألف -   

 

  :01/04/2022 فئة األكابر ليوم (شباب بلدية عين صالح / شباب تبسبست  ) مقابلة 677القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     عمٌشً ٌاسٌن         - شباب تبسبست 21R30J1551        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  شٌخة عبد المنعم         - شباب تبسبست 21R30J1552        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
     بوعشة جابر           - شباب بلدٌة عٌن صالح 21R30J0140        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

( أ ) فئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  

 

  :29/03/2022 فئة األكابر ليوم (بترول حاسي مسعود / شباب سيدي عمران  ) مقابلة 678القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   بلعٌد ٌسري              - شباب سٌدي عمران 21R30J3320        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  حسٌنً عمر الفاروق    - بترول حاسً مسعود 21R30J5035        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :31/03/2022 فئة األكابر ليوم (أمل العقلة / القبة تماسين  ) مقابلة 679القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     زكٌزكً محمد         - القبة تماسٌن 21R30J0654        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  دب عز الدٌن             - أمل العقلة 21R30J0964        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
     بن عمر مصباح       - أمل العقلة 21R30J0963        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

  :01/04/2022 فئة األكابر ليوم (نادي المقارين / بترول حاسي مسعود  ) مقابلة 680القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     بن خرٌدلة سفٌان      - بترول حاسً مسعود 21R30J1974        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  عٌشاوي المعتصم باهلل   - نادي المقارٌن 21R30J2105        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

     زوزو نضال           - نادي المقارٌن 21R30J2375        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

  :01/04/2022 فئة األكابر ليوم (مولودية سيدي سليمان /  حاسي مسعود  شباب) مقابلة 681القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    حودمٌسة عبد الناصر - شباب حاسً مسعود 21R30J2198        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     بركبٌة شرف الدٌن   -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 21R30J1941  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

:      أشير عليه العب

 السب العلنً المرافق للبزاق  (مولودية سيدي سليمان) من نادي  198121R30Jقٌام الالعب العابد موسى رخصة رقم - 

فً أجل شهر إبتداء  تدفع دج 5.000 قدرهامالٌة نافذة رامة غ+  مقابالت (05) و علٌه ٌعاقب هذا الالعب باإلقصاء النافذ لـ 

 . (القدم هواة القانون المنظم لبطولة كرة  من115 ) طبقا لنص المادة 07/04/20222ٌخ من تار  

:غرامات  

  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ(مولودية سيدي سليمان   )ٌدفعها نادينافذة غرامة  دج 20.000 فعشرون أل -

  من القانون المنظم لبطولة86) لنص المادة  عدم تأكٌد اإلحتراز المدون على ورقلة المقابلة طبقا سبب ب07/04/2022  

. (كرة القدم هواة    

 

( ب ) فئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  
 

  :22/03/2022 فئة األكابر ليوم (أمل سوف / نادي سيدي خويلد  ) مقابلة 682القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     رواي محمد خالد      - نادي سٌدي خوٌلد 21R30J1712        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  خوٌلدي عبد الرحمان    - نادي سٌدي خوٌلد 21R30J1699        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
     نصٌرة لزهر          - أمل سوف 21R30J2272        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

 

 

 

 



  :31/03/2022 فئة األكابر ليوم (شباب القواطين / شهداء قمار )  مقابلة 683القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     شارف ٌوسف         - شهداء قمار 21R30J1057        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  بن علً عبد الحمٌد      - شباب القواطٌن 21R30J0971        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
:       أشير عليهمسير

  الحكم الرئٌسً و علٌهعلى  باإلحتجاج005421R30Eدرٌس إبراهٌم رخصة رقم  (شهداء قمار  )مدرب نادي قٌام - 

أجل  تدفع فً  دج2.000 قدرهانافذة غرامة   + 07/04/2022إبتداء من تارٌخ  (01)  لمقابلة واحدة النافذٌعاقب باإلقصاء  

 (. القدم هواة كرة القانون المنظم لبطولة  من101 ) طبقا لنص المادة 07/04/2022 شهر إبتداء من تارٌخ  

 

  :01/04/2022 فئة األكابر ليوم (شباب لقراف / أتليتيك حاسي مسعود )  مقابلة 684القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     بن عطاء هللا أسامة   - أتلٌتٌك حاسً مسعود 21R30J1946        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  حوص عبد الباسط       - أتلٌتٌك حاسً مسعود 21R30J0512        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب  

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J1906 بن عطاء هللا صابر     -  أتلٌتٌك حاسً مسعود  

07/04/2022تدفع 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 

  موالي عادل             - شباب لقراف 21R30J3161        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب 

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J0628 ضٌف أحمد بشٌر       -  شباب لقراف  

07/04/2022تدفع 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 

:      أشير عليه العب

 بإهانة أحد الحكمٌن المساعدٌن  (شباب لقراف) من نادي  194621R30Jقٌام الالعب بن عطاء هللا أسامة رخصة رقم - 

قدرها مالٌة نافذة  رامة غ+  مقابالت (04) و ذلك بعد نهاٌة المقابلة و علٌه فإن عقوبة الالعب المذكور هً اإلقصاء النافذ لـ 

  القانون المنظم لبطولة كرة  من112 ) طبقا لنص المادة 07/04/2022ٌخ من تار فً أجل شهر إبتداء تدفع دج 10.000 

 . (القدم هواة 

:       أشير عليهمسير  

  ٌعاقب الحكم الرئٌسً بعد نهاٌة المقابلة و علٌه علىمحاولة اإلعتداء ب قوٌدري علجً (شباب لقراف  )رئٌس نادي قٌام - 

  بمنعه من ممارسة أٌة وظٌفة أو نشاط مرتبطٌن بكرة07/04/2022ٌخ من تار إبتداء أشهر (06)لستة   النافذباإلقصاء  

  120 ) المادة طبقا لنص 07/04/2022ٌخ تار من فً أجل شهر إبتداء تدفع دج 20.000 قدرهانافذة  رامة غ+   القدم 

 . (القدم هواة القانون المنظم لبطولة كرة من  

  :01/04/2022 فئة األكابر ليوم (مولودية بامنديل / إتحاد الزقم  ) مقابلة 685القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     الغوتً مهدي          - إتحاد الزقم 21R30J2065        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  هقً سلٌم                 - إتحاد الزقم 21R30J5350        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

     بن سالم محً الدٌن   - مولودٌة بامندٌل 21R30J2285        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
 

 



 

  :01/04/2022 فئة األكابر ليوم (شباب قصر ورقلة / نادي سيدي خويلد  ) مقابلة 686القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     بلغوث زٌن العابدٌن  - نادي سٌدي خوٌلد 21R30J2087        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب  

  سودانً منٌر رمزي     - نادي سٌدي خوٌلد 21R30J2086        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب  
     بواب شراف الدٌن    - شباب قصر ورقلة 21R30J2852        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

( ج ) فئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  
 

  :31/03/2022 فئة األكابر ليوم (جيل بن نانة / ترجي مرماد  ) مقابلة 687القضية رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.ٌعد اإلطالع على تقرٌر محافظ اللقاء-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     عمٌر إلٌاس            - ترجً مرماد 21R30J1673        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب  

  بن شكال عبد الهادي     - ترجً مرماد 21R30J2468        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب  

     هاللٌة مخلوف         - جٌل بن نانة 21R30J2280        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب  
 
 

  :01/04/2022  فئة األكابر ليوم(أمل سيدي بوزيد / جوهرة قصر الحيران  ) مقابلة 688القضية رقم 

 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     جنٌدي محمد الحبٌب  - جوهرة قصر الحٌران 21R30J3616        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب  

  عطٌة عبد الرحمان      - جوهرة قصر الحٌران 21R30J1148        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب  
     ساٌحً صدام لخضر - جوهرة قصر الحٌران 21R30J3617        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب  

  بن حسٌن عبد الرزاق    - أمل سٌدي بوزٌد 21R30J2581        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب 

     بن حسٌن عبد الحمٌد - أمل سٌدي بوزٌد 21R30J4857        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب  
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
حسان أحمد             -  أمل سٌدي بوزٌد 21R30J2648 بطاقة حمراء بسبب إهانة الحكام    

تدفع فً أجل شهر  دج 10.000غرامة نافدة قدرها  + 07/04/2022 مقابالت إقصاء نافذ إبتداء من تارٌخ 04               ٌعاقب بـ   

.(القانون المنظم لبطولة كرة القدم القدم هواة  من 112)  لنص المادة  طبقا07/04/2022                إبتداء من تارٌخ  

محاولة اإلعتداء علىبطاقة حمراء بسبب    21R30J4256 رحمانً علً         -  أمل سٌدي بوزٌد     

   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 07/04/2022 تارٌخ               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  :01/04/2022 فئة األكابر ليوم (شباب السالم قصر الحيران / رائد متليلي )  مقابلة 689القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  العابد بوحفص            - رائد متلٌلً 21R30J5308        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب  

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J2688 ًبن صافٌة عبد السالم -  رائد متلٌل    

07/04/2022تدفع 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 

:      أشير عليه مسير

  باإلقصاء ٌعاقببإهانة الحكم الرئٌسً و علٌه  009421R30Eرخصة رقم   (رائد متليلي) بن حدٌد أحمد مدرب نادي قٌام - 

رامة غ+  بمنعه من ممارسة أٌة وظٌفة أو نشاط مرتبطٌن بكرة القدم 07/04/2022ٌخ من تار إبتداء أشهر (06)لستة   النافذ

القانون المنظم   من112 ) المادة طبقا لنص 07/04/2022ٌخ تار من فً أجل شهر إبتداء تدفع دج 10.000 قدرهانافذة    

 . (القدم هواة  لبطولة كرة 

  :01/04/2022  فئة األكابر ليوم(وداد مدينة زلفانة / إتحاد العسافية  ) مقابلة 690القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     صحراوي أسامة      - إتحاد العسافٌة 21R30J1983        السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب  
  لرقط رضوان صفً     - إتحاد العسافٌة 21R30J2701        السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     قنذوز عبد الحمٌد     -  وداد مدٌنة زلفانة 21R30J0058  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

:غرامات  

07/04/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (إتحاد العسافية   )ٌدفعها نادينافذة غرامة  دج 20.000 فعشرون أل -  

. (كرة القدم هواة  من القانون المنظم لبطولة86) لنص المادة  عدم تأكٌد اإلحتراز المدون على ورقلة المقابلة طبقا سبب ب  
 

(أ  ) 1د فئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  

 

  :01/04/2022 فئة األكابر ليوم (شباب البرج القديم /  وفاق عين أم الناس)  مقابلة 691 القضية رقم

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأنه تقرر عدم إجراء المقابلة و ذلك نظرا لعدم إكتمال النصاب القانونً من جانب العبً-   

:نهاٌة الوقت القانونً و علٌه قررت اللجنة إلى غاٌة (شباب البرج القديم  )  الفرٌق المحلً نادي   

  

( مرحلة الذهاب ) القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  من57 من نص المادة 01نطبق الفقرة   
 

.(وفاق عين أم الناس  ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  (شباب البرج القديم  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.(شباب البرج القديم  ) نقاط من رصٌد نادي (03)خصم ثالثة -   

.07/04/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شباب البرج القديم  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج10.000عشرة أالف -   

 

 



(ب  ) 1د فئة األكابر الفوج ثانيلقسم الجهوي الا  
   

  :31/03/2022 فئة األكابر ليوم (تين تزريفت جانت / نادي إيهران جانت  ) مقابلة 692القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     عوامري سلٌم         - تٌن تزرٌفت جانت 21R30J4463        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

 

 

 

 

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

  (:01/04/2022 فئة األواسط ليوم اإلتحاد السوفي / إتحاد الزاوية العابدية)  مقابلة 693القضية رقم 
 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.األمر الذي أدى إلى عدم إجراء اللقاء  (اإلتحاد السوفي) حضور الفرٌق الزائر حٌث صرح الحكم الرئٌسً عن عدم -   

:  ماٌلًاللجنة و علٌه قررت لم ٌقدم ما ٌبرر به سبب غٌابه خالل األجال المعتمدة قانونا  (اإلتحاد السوفي) حٌث أن فرٌق -   

. (إتحاد الزاوية العابدية)  لصالح نادي 03/00 بنتٌجة  (اإلتحاد السوفي) خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.07/04/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( اإلتحاد السوفي)  ٌدفعها نادينافذة دج غرامة مالٌة 30000 ثالثون ألف-    
 

 

 

 

 

  (:01/04/2022 فئة األواسط ليوم نادي بلدية تقرت / وفاق ورقلة)  مقابلة 694القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
كبدي فٌصل             -  وفاق ورقلة 21R30J5064 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

عبٌد عبد الجلٌل         -  نادي بلدٌة تقرت 21R30J0615 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

   من85)  طبقا لنص  المادة 07/04/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

بوخلخال محمد رفٌق   -  نادي بلدٌة تقرت 21R30J0462 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

بوطالبً صالح مشري-  نادي بلدٌة تقرت 21R30J0850 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
   :عقوبات بالطرود

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خمقانً محمد منذر      -  وفاق ورقلة 21R30J5301 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن  

     من القانون المنظم لبطولة    87)  طبقا لنص المادة 07/04/2022إبتداء من تارٌخ  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافذة

.      (               كرة القدم الفئات الصغرى   

 

 

 

                             لمسير اإلداري لقسم اإلنضباطا
                           دريس الهواري               

 
 

 

 

 
 



 

  
 

 


