
اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم   

الرابطة الجهوٌة لكرة القدم ورقلة 
 

 

 

  2021/2022الموسم الرٌاضً 

22:المحضر رقم  

     14/04/2022:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
 
   

       دراسة القضاٌا        

( أ )مقابالت القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   
 

  :09/04/2022 فئة األكابر لٌوم (مولودٌة شباب المخادمة / هالل بلدٌة غرداٌة )  مقابلة 695القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  كتٌلة عبد الرزاق         - هالل بلدٌة غرداٌة 21R30J1332        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  قاسمً جمال              - هالل بلدٌة غرداٌة 21R30J1337        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  قدوري رحمون           - هالل بلدٌة غرداٌة 21R30J5399        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  كرٌمات محمد            - هالل بلدٌة غرداٌة 21R30J5402        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J5591 بن عاشورة محمد        -  مولودٌة شباب المخادمة  

14/04/2022تدفع 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 

  عبابسة عبد الباسط       - مولودٌة شباب المخادمة 21R30J1269        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
  عزري عصام            - مولودٌة شباب المخادمة 21R30J1268        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  زاٌدي ولٌد                - مولودٌة شباب المخادمة 21R30J2292        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  زٌتونً عالء الدٌن       - مولودٌة شباب المخادمة 21R30J1277        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
:غرامات  

14/04/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( مولودٌة شباب المخادمة )غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالف خمسة-   

. ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة130)  و هذا تطبٌقا لنص المادة ( إنذارات 05) التسٌٌر للفرٌق بسبب سوء    
 

 

  :09/04/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب سٌدي بوعزٌز / أمل ورقلة )  مقابلة 696القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  رحمون عبد الصمد      - شباب سٌدي بوعزٌز 21R30J3968        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

( ب )القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   
 

  :07/04/2022 فئة األكابر لٌوم (إتحاد عٌن الٌضاء / رائد حاسً القارة )  مقابلة 697القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  سعٌدات سفٌان            - رائد حاسً القارة 21R30J0093        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J0096 بن ساسً إلٌاس       -  رائد حاسً القارة    

14/04/2022تدفع 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 

  رحٌم سفٌان               - إتحاد عٌن الٌضاء 21R30J1401        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

  بن جلول أسامة           - إتحاد عٌن الٌضاء 21R30J3939        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   21R30J0101 سعٌدات عبد الجبار -  رائد حاسً القارة      

  تدفع   دج 3.000غرامة مالٌة قدرها + ة ذمقابالت ناف( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة -                منافس دون إحداث ضرر جسدي 

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 14/04/2022               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   21R30J0103 حمادو سعٌد            -  رائد حاسً القارة   

  تدفع   دج 3.000غرامة مالٌة قدرها + ة ذمقابالت ناف( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة -                منافس دون إحداث ضرر جسدي 

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 14/04/2022               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

برابح جمال             -  إتحاد عٌن الٌضاء 21R30J1588 بطاقة حمراء بسبب إهانة الحكام    

تدفع فً أجل شهر  دج 10.000غرامة نافدة قدرها  + 14/04/2022 مقابالت إقصاء نافذ إبتداء من تارٌخ 04               ٌعاقب بـ   

.(القانون المنظم لبطولة كرة القدم القدم هواة  من 112)  لنص المادة  طبقا14/04/2022                إبتداء من تارٌخ  

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   21R30J1651 سقاي عبد المولً      -  إتحاد عٌن الٌضاء   

  تدفع   دج 3.000غرامة مالٌة قدرها + ة ذمقابالت ناف( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة -                منافس دون إحداث ضرر جسدي 

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 14/04/2022               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   
 

 

  :09/04/2022 فئة األكابر لٌوم (إتحاد النخلة / رائد سٌدي ساعد  ) مقابلة 698القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   ربحً لخضر            - رائد سٌدي ساعد 21R30J1216        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  بوتة خالد                  - إتحاد النخلة 21R30J1499        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

( ج )القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   
 

  :08/04/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب تبسبست / شباب جامعة  ) مقابلة 699القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     دغٌش محمد أمٌن     - شباب جامعة 21R30J1429        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  

     قاسمً إبراهٌم الخلٌل - شباب جامعة 21R30J1136        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 
     بن زاوي هٌثم         - شباب جامعة 21R30J1116        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

     حالسة ولٌد            - شباب تبسبست 21R30J1583        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 
     بوجرادة عبد الباسط  - شباب تبسبست 21R30J1566        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  مسروق عبد الحلٌم      -  شباب تبسبست 21R30J1570  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم

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

 

( أ ) فئة األكابر الفوج ثانًالقسم الجهوي ال  

 

  :09/04/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب سٌدي عمران / إتحاد الهماٌسة  ) مقابلة 700القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     لوبٌري سفٌان         - إتحاد الهماٌسة 21R30J1094        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  

     عبابسة بوبكر         - شباب سٌدي عمران 21R30J0127        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 

     بن ستً أمجد          - شباب سٌدي عمران 21R30J0261        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب 
:       أشٌر علٌهمسٌر

 لمقابلة  النافذٌعاقب باإلقصاء الحكم الرئٌسً و بالتالً على باإلحتجاجبوترعة بلقاسم  (إتحاد الهماٌسة  )مدرب نادي قٌام - 

أجل شهر إبتداء من تارٌخ   تدفع فً  دج2.000 قدرهانافذة غرامة   + 14/04/2022إبتداء من تارٌخ  (01)  واحدة 

 (. القدم هواة كرة القانون المنظم لبطولة  من101 ) طبقا لنص المادة 14/04/2022  

 

  :09/04/2022 فئة األكابر لٌوم (نادي بوغفالة / نادي المقارٌن  ) مقابلة 701م القضٌة رق

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   طالب منتصر باهلل       - نادي المقارٌن 21R30J5531        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  صخر ولٌد                - نادي بوغفالة 21R30J2330        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

 إحتراز بخصوص مشاركة العب
 

(نادي بوغفالة ) من فرٌق  (02)بخصوص مشاركة العبٌن إثنٌن  ( نادي المقارٌن ) قبل فرٌق من هنيدوتم تإحتراز -   

.21R30J2040 21  و الالعب خدٌم أسامة رخصة رقمR30J5273 هما الالعب بلحاج عبد الحق رخصة رقم 

  

 



. مقبول اإلحتراز:من حٌث الشكل   

:   من حٌث الموضوع  

 قد إعتراض على مشاركة الالعبٌن المذكورٌن أعاله أثناء لقاءه بالفرٌق  ( نادي المقارٌن )حٌث أن النادي الرٌاضً -        

  بحجة أن الالعبٌن المذكورٌن لم ٌتم إشراكهما حقٌقة بصفتهما09/04/2022بتارٌخ  (نادي بوغفالة  )         الهاوي 

          الشخصٌة بل تم إشراك العبٌن مكانهما هاذٌن األخٌرٌن إنتحال صفة الالعبٌن الحقٌقٌٌن و قد تم التحاٌل بواسطة

 .         إجازتٌن مستنسختٌن و إثباتا لهذه الواقعة تم إلتقاط صورة لالعبٌن محل اإلحتراز بمعٌة حكم المباراة

 بعد إطالع اللجنة على الصورة المرفقة بورقة المقابلة و مقارنتها بالرخص األصلٌة لالعبٌن ثبت حقٌقة وجودحٌث -        

 لم ٌستعمل الغش (نادي بوغفالة  )        تطابق بٌن الالعبٌن اللذان شاركا خالل المباراة و اإلجازات األصلٌة ما ٌعنً أن فرٌق 

 .         فً هوٌة الالعبٌن محل اإلحتراز و بالتالً ال ٌتعرض الفرٌق ألٌة متابعة من الناحٌة القانونٌة
         

 

  لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة
 
 

.قبول اإلحتراز م:من حٌث الشكل-   

:من حٌث الموضوع-   

إلنعدام األسس القانونٌة مع اإلبقاء على نتٌجة المقابلة على (نادي المقارٌن  )رفض اإلحتراز المرفوع من طرف فرٌق -   

.   حالها  

 

( ب ) فئة األكابر الفوج ثانًالقسم الجهوي ال  

 

  :07/04/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب لقراف / مولودٌة بامندٌل )  مقابلة 702القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن علٌة الساٌح           - مولودٌة بامندٌل 21R30J3111        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  زعطوط عبد المالك      - مولودٌة بامندٌل 21R30J2660        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب   21R30J5149 قوٌدري فارس            -  شباب لقراف  

14/04/2022تدفع 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 

  بوقفة مسلم                - شباب لقراف 21R30J0877        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     نقاٌس عبد العزٌز    -  مولودٌة بامندٌل 21R30J2658  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

 

  :07/04/2022 فئة األكابر لٌوم (نادي سٌدي خوٌلد / أتلٌتٌك حاسً مسعود  ) مقابلة 703القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   بن زغمان عبد العالً   - أتلٌتٌك حاسً مسعود 21R30J5191        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  
  خوٌلدي حمزة            - نادي سٌدي خوٌلد 21R30J1714        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

 

 



 

  :09/04/2022 فئة األكابر لٌوم (إتحاد الزقم / مولودٌة حاسً مسعود  ) مقابلة 704القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     تواتً بدر الدٌن       - مولودٌة حاسً مسعود 21R30J3372        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  بلجانً تاج الدٌن         - إتحاد الزقم 21R30J1742        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

  :09/04/2022 فئة األكابر لٌوم (مولودٌة سعٌد عتبة / مدرسة أمل النزلة  ) مقابلة 705القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     برغدة ثامر            - مدرسة أمل النزلة 21R30J0154        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

  :09/04/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب عٌن قدٌمة / شباب القواطٌن )  مقابلة 706القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  معمري أحمد شمس      - شباب عٌن قدٌمة 21R30J5417        الخطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
زواري فرحات ٌوسف   -  شباب القواطٌن 21R30J2091  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن  

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

     رواي داوود          -  شباب عٌن قدٌمة 21R30J2559  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

 

  :09/04/2022 فئة األكابر لٌوم (مولودٌة المقارٌن / أمل سوف )  مقابلة 707القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  قونً سلٌم                - أمل سوف 21R30J3344        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

( ج ) فئة األكابر الفوج ثانًالقسم الجهوي ال  
 

  :08/04/2022 فئة األكابر لٌوم (شبٌبة زلفانة / جٌل بن نانة )  مقابلة 708القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     حمود مختار           - جٌل بن نانة 21R30J0936        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

  :08/04/2022 فئة األكابر لٌوم (ترجً مرماد / وفاق برٌدة )  مقابلة 709القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     ساحً محمد           - وفاق برٌدة 21R30J0447        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

 

 

 

 

 

 

 



 

  :08/04/2022 فئة األكابر لٌوم (إتحاد العسافٌة / نادي الضاٌة بن ضحوة  ) مقابلة 710القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     بلحرش مسعود        - نادي الضاٌة بن ضحوة 21R30J1759        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب  

  مول الضاٌة محمد        - نادي الضاٌة بن ضحوة 21R30J5485        الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب  

     صولً مختار          - إتحاد العسافٌة 21R30J2013        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 
    قفص لحسن             - إتحاد العسافٌة 21R30J5154        السلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب 

 

  :08/04/2022 فئة األكابر لٌوم (جوهرة قصر الحٌران / وداد مدٌنة زلفانة  ) مقابلة 711القضٌة رقم 
 

:غرامات  
 

14/04/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (وداد مدٌنة زلفانة ) ٌ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  
 
 

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

  (:19/02/2022 فئة األواسط لٌوم (اإلتحاد السوفً / إتحاد النزلة تقرت )  مقابلة 712القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

لخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ا   21R30J2061 كرامة ٌاسر             -  إتحاد النزلة تقرت  

لخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ا   21R30J0705 أبً مٌلود محمد ٌزٌد - إتحاد النزلة تقرت     
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    21R30J0826 ًتً حسام               - اإلتحاد السوف     

لخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ا   21R30J0800 ًمعاش شكٌر           - اإلتحاد السوف     

 

 

 

 

 

                             لمسٌر اإلداري لقسم اإلنضباطا
                           درٌس الهواري               

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 


