
اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم 

 الرابطة الجهوٌة لكرة القدم ورقلة
 

 

  2021/2022الموسم الرٌاضً 

08:المحضر رقم  

     06/01/2022:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
   
 

 

دراسة القضاٌا إستنادا على نصوص القانون الجدٌد المنظم لبطولة كرة القدم 

09/06/2020قسم الهواة اإلصداراألخٌر   
 

 مقابالت بطولة القسم الجهوي األول لفئة األكابر

(أ  )الفوج   
 

  (:24/12/2021فئة األكابر لٌوم  (مستقبل بلدة عمر / هالل غرداٌة  ) مقابلة 178القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1332 كتٌلة عبد الرزاق         -  هالل غرداٌة   

قاشً ٌوسف              -  مستقبل بلدة عمر 21R30J0170 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:31/12/2021فئة األكابر لٌوم  (شباب بلدٌة إلٌزي / وفاق المغٌر  ) مقابلة 179القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1527 الغفور  . بوزقاق هٌثم ع-  وفاق المغٌر   

رفاس حسام الدٌن        -  وفاق المغٌر 21R30J1512 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بوخمٌس بالل            -  وفاق المغٌر 21R30J1509 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

معزي عبد الوهاب       -  شباب بلدٌة إلٌزي 21R30J1172 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:31/12/2021فئة األكابر لٌوم  (مستقبل موفلون / شباب سٌدي بوعزٌز  ) مقابلة 180القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         3235 إدرٌسً محمد زكرٌاء   -  شباب سٌدي بوعزٌز   

كرامة هشام               -  شباب سٌدي بوعزٌز 21R30J2026 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
كرزازي بوبكر           -  مستقبل موفلون 21R30J0139 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

أوالد سٌدي صالح محمد -  مستقبل موفلون 21R30J0352 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بن مسعود ٌاسر          -  مستقبل موفلون 21R30J0249 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

فرقً محمد               -  مستقبل موفلون 21R30J0351 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   بالحمو مصطفى      -  شباب سٌدي بوعزٌز 21R30J1605 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

.         ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 103)   نافذة طبقا لنص المادة(01)ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة   
 

 

 

 



  (:31/12/2021فئة األكابر لٌوم  (إتحاد األغواط / إتحاد الخنق  ) مقابلة 181القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1237 زٌاط عبد الحكٌم         -  إتحاد الخنق   
خمٌلً بلقاسم بوزٌان    -  إتحاد األغواط 21R30J1359 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

شرٌفً أٌوب             -  إتحاد األغواط 21R30J1364 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:31/12/2021فئة األكابر لٌوم  (أمل ورقلة / مستقبل بلدة عمر  ) مقابلة 182القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         0072 بن نعمٌة أحمد            -  مستقبل بلدة عمر   

بروبة عبد الحق          -  أمل ورقلة 21R30J1352 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:01/01/2022فئة األكابر لٌوم  (هالل غرداٌة / أولمبً الوادي  ) مقابلة 183القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
لبشٌري ٌوسف           -  أولمبً الوادي 21R30J0198 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

حوٌشٌتً محمد           -  هالل غرداٌة 21R30J1372 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

  (:01/01/2022فئة األكابر لٌوم  (إتحاد الحمادٌن / مولودٌة شباب المخادمة  ) مقابلة 184القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بلواضح أحمد             -  إتحاد الحمادٌن 21R30J1178 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

عمرانً عبد الهادي      -  إتحاد الحمادٌن 21R30J1161 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

بن تركٌة محمد األمٌن   -  إتحاد الحمادٌن 21R30J1177 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

(ب  )الجهوي األول الفوج   
 

  (:24/12/2021فئة األكابر لٌوم  (وفاق مقر / شباب قصر الحٌران  ) مقابلة 185القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         4112 النوعً محمد             -  شباب قصر الحٌران   

خدران ضٌاء الدٌن       -  وفاق مقر 21R30J0977 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:31/12/2021فئة األكابر لٌوم  (شباب قصر الحٌران / إتحاد عٌن البٌضاء  ) مقابلة 186القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1400 خلفاوي محمد شرف     -  إتحاد عٌن البٌضاء   
بلحماري عبد القادر      -  شباب قصر الحٌران 21R30J2805 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:31/12/2021فئة األكابر لٌوم  (نادي المنظر الجمٌل / شمس األصٌل تمنراست  ) مقابلة 187القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مبٌرٌكة حمزة            -  شمس األصٌل تمنراست 21R30J1273 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
أوبٌهاتً محمد            -  شمس األصٌل تمنراست 21R30J1257 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         0051 حٌدوسً بوبكر           -  نادي المنظر الجمٌل   
 

 



 

  (:31/12/2021فئة األكابر لٌوم  (رائد سٌدي ساعد / الطاسٌلً إلٌزي  ) مقابلة 188القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         2165 بصاكلً صالح           -  الطاسٌلً إلٌزي   

جانتً هشام               -  الطاسٌلً إلٌزي 21R30J2164 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
ربحً هشام               -  رائد سٌدي ساعد 21R30J1200 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         1203 ماحً إبراهٌم الخلٌل     -  رائد سٌدي ساعد   
 

  (:01/01/2022فئة األكابر لٌوم  (مولودٌة البٌضاء / وفاق مقر  ) مقابلة 189القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مزندي كمال             -  مولودٌة البٌضاء 21R30J0415 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

(ج  )الجهوي األول الفوج   
 

  (:25/12/2021فئة األكابر لٌوم  (وفاق هقار تمنراست / شباب جامعة  ) مقابلة 190القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
سعٌد فرقان               -  شباب جامعة 21R30J1128 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

لعروسً محمد           -  وفاق هقار تمنراست 21R30J1230 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:31/12/2021فئة األكابر لٌوم  (شباب جامعة / إتحاد برٌان  ) مقابلة 191القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
حمازة ٌاسٌن             -  إتحاد برٌان 21R30J1404 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

قاسمً صبحً           -  شباب جامعة 21R30J1446 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:31/12/2021فئة األكابر لٌوم  (إتحاد حاسً الدالعة / شباب تبسبست  ) مقابلة 192القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
قدور عبٌدة               -  شباب تبسبست 21R30J1564 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
بن حمزة أحمد            -  إتحاد حاسً الدالعة 21R30J1157 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

 

  (:31/12/2021فئة األكابر لٌوم  (نجم بوغفالة / نجوم إلٌزي  ) مقابلة 193القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
طاهري محمد أمٌن      -  نجوم إلٌزي 21R30J1293 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         0556 دقٌش العٌد                -  نجم بوغفالة   
 

  (:01/01/2022فئة األكابر لٌوم  (شباب عٌن صالح / نجم باب الوادي  ) مقابلة 194القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عتٌق زٌد نصر الدٌن    -  باب الوادي 21R30J1639 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بن أمبٌرٌك إسحاق       -  شباب عٌن صالح 21R30J0091 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

 

 

 



 

  (:31/12/2021فئة األكابر لٌوم  (وفاق عٌن ماضً / وفاق هقار تمنراست  ) مقابلة 195القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
شٌنون أحمد              -  وفاق هقار تمنراست 21R30J2289 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

هٌبة عثمان               -  وفاق هقار تمنراست 21R30J1114 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
   حمري محمد          -  وفاق عٌن ماضً 21R30J0256     الحكمبطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار

  من القانون المنظم101)  طبقا لنص المادة 06/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  غرامة نافذة دج 2.000  

.                                                                                                           (لبطولة كرة القدم هواة   

حمري الحسٌن          -  وفاق عٌن ماضً 21R30J0433 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    بن توٌرٌك محمد    -  وفاق عٌن ماضً 21R30J0258 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

.         ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 103)   نافذة طبقا لنص المادة(01)ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة   

     سلٌمانً خٌر الدٌن -  وفاق عٌن ماضً 21R30J1321 بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب 

  تدفع   دج 3.000غرامة مالٌة قدرها + مقابالت نافدة ( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة -                منافس دون إحداث ضرر جسدي 

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 06/01/2022               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   
 

 مقابالت بطولة القسم الجهوي الثانً لفئة األكابر

(أ  )الفوج   
 

  (:28/12/2021فئة األكابر لٌوم  (شباب حاسً مسعود / إتحاد النزلة الوادي  ) مقابلة 196القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
شاشة محمد الهاشمً     -  إتحاد النزلة الوادي 21R30J1794 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بن جربة عقبة            -  شباب حاسً مسعود 21R30J2189 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:31/12/2021فئة األكابر لٌوم  (بترول حاسً مسعود / شباب الحدب  ) مقابلة 197القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوصوف أدم             -  شباب الحدب 21R30J2352 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بوعافٌة عالء الدٌن      -  بترول حاسً مسعود 21R30J1979 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:31/12/2021فئة األكابر لٌوم  (إتحاد أنقوسة / إتحاد قمار  ) مقابلة 198القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
شرٌط مهدي             -  إتحاد قمار 21R30J1739 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

كشٌدة سفٌان             -  إتحاد قمار 21R30J1746 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
سعدانً وائل             -  إتحاد قمار 21R30J1752 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

نمسً ٌونس              -  إتحاد قمار 21R30J1738 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
بن حنٌش عبد القادر     -  إتحاد أنقوسة 21R30J2388 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  (:31/12/2021فئة األكابر لٌوم  (القبة تماسٌن / إتحاد الهماٌسة  ) مقابلة 199القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
برشو خذٌر               -  إتحاد الهماٌسة 21R30J1732 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

برتٌمة مهدي             -  إتحاد الهماٌسة 21R30J1798 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
العبٌد بادٌس              -  إتحاد الهماٌسة 21R30J0698 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

خالً إلٌاس               -  القبة تماسٌن 21R30J0980 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
فارورو سفٌان            -  القبة تماسٌن 21R30J2437 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

 

  (:31/12/2021فئة األكابر لٌوم  (شباب سٌدي عمران / شباب حاسً مسعود  ) مقابلة 200القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوخالفة وائل             -  شباب سٌدي عمران 21R30J0585 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:01/01/2022فئة األكابر لٌوم  (نادي المقارٌن / أمل العقلة  ) مقابلة 201القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن حسٌن عبد الرحمان  -  أمل العقلة 21R30J2044 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

محلً عبد اإلله          -  نادي المقارٌن 21R30J2123 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

  (:01/01/2022فئة األكابر لٌوم  (نادي بوغفالة / أهلً القرارة  ) مقابلة 202القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
كرٌبع أحمد               -  أهلً القرارة 21R30J0536  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

خدٌم أسامة               -  نادي بوغفالة 21R30J2040 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

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

بروبة بالل                -  نادي بوغفالة 21R30J2318 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

(ب  )الجهوي الثانً الفوج   
 

  (:01/01/2022فئة األكابر لٌوم  (مولودٌة المقارٌن / مولودٌة بامندٌل  ) مقابلة 203القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
زعطوط عبد المالك      -  مولودٌة بامندٌل 21R30J2660  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
عجاٌن مختار             -  مولودٌة بامندٌل 21R30J2371  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

شافو إبراهٌم              -  مولودٌة المقارٌن 21R30J2046 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

  (:01/01/2022فئة األكابر لٌوم  (شباب لقراف / شباب قصر ورقلة  ) مقابلة 204القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن موسى عبد النور     -  شباب قصر ورقلة 21R30J2204 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

صٌد محمد فارس        -  شباب قصر ورقلة 21R30J2206 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
كٌوص عبد الحق        -  شباب لقراف 21R30J0951 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

جواحً ٌاسٌن            -  شباب لقراف 21R30J0907 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

 

 



 

  (:01/01/2022فئة األكابر لٌوم  (شهداء قمار / مدرسة أمل النزلة  ) مقابلة 205القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خلفاوي لخضر          -  مدرسة أمل النزلة 21R30J0689 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

تامة ٌاسٌن               -  مدرسة أمل النزلة 21R30J0153 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
جمٌلً إبراهٌم           -  شهداء قمار 21R30J1853 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

براهمٌة مرتضى        -  شهداء قمار 21R30J1852 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
لبرش بالل               -  شهداء قمار 21R30J1804 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

رخ محمد                -  شهداء قمار 21R30J1724 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
رضوان محمد الصغٌر -  شهداء قمار 21R30J0606 بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب   

  تدفع   دج 3.000غرامة مالٌة قدرها + مقابالت نافدة ( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة -                منافس دون إحداث ضرر جسدي 

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 06/01/2022               فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

:غرامات  

ذلك  و06/01/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شهداء قمار )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   
 

  (:01/01/2022فئة األكابر لٌوم  (نادي سٌدي خوٌلد / أمل سوف  ) مقابلة 206القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عبٌد عبد الحكٌم          -  أمل سوف 21R30J1694 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
نفنوف عبد المالك        -  أمل سوف 21R30J0145 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بن شاٌب العٌد            -  أمل سوف 21R30J0295 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
نصٌرة لزهر             -  أمل سوف 21R30J2272 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بن موسى عبد القادر     -  أمل سوف 21R30J0143 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

سودانً منٌر رمزي     -  نادي سٌدي خوٌلد 21R30J2086 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
:غرامات  

ذلك  و06/01/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( أمل سوف )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   
 

  (:01/01/2022فئة األكابر لٌوم  (شباب عٌن قدٌمة / مولودٌة حاسً مسعود  ) مقابلة 207القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
رقاقدة لعال               -  مولودٌة حاسً مسعود 21R30J2529 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
بركة مولود               -  شباب عٌن قدٌمة 21R30J3845 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   بن سعٌدة عماد       -  مولودٌة حاسً مسعود 21R30J2081 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

.         ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 103)   نافذة طبقا لنص المادة(01)ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة   
 

 

 

 

 

 



 

  (:01/01/2022فئة األكابر لٌوم  (أتلٌتٌك حاسً مسعود / شباب القواطٌن  ) مقابلة 208القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
فرٌوة ٌوسف             -  شباب القواطٌن 21R30J1786 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بار محمود               -  شباب القواطٌن 21R30J1691 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
رحومة عبد العالً       -  أتلٌتٌك حاسً مسعود 21R30J2213 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

درٌد محمد شعٌب        -  أتلٌتٌك حاسً مسعود 21R30J0519 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

(ج  )الجهوي الثانً الفوج   
 

  (:24/12/2021فئة األكابر لٌوم  (رائد المنٌعة  / ترجً مرماد  ) مقابلة 209القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
قرماش عمر الفاروق    -  ترجً مرماد 21R30J1963 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
زوبٌري ٌوسف          -  رائد المنٌعة 21R30J0640 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:31/12/2021فئة األكابر لٌوم  (رائد المنٌعة / نصر حاسً الدالعة  ) مقابلة 210القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   قرٌنات عبد القادر    -  نصر حاسً الدالعة 21R30J2051     الحكمبطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار

  من القانون المنظم101)  طبقا لنص المادة 06/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  غرامة نافذة دج 2.000  

.                                                                                                           (لبطولة كرة القدم هواة   

   قطاف عبد القادر     -  نصر حاسً الدالعة 21R30J0941     الحكمبطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار

  من القانون المنظم101)  طبقا لنص المادة 06/101/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  غرامة نافذة دج 2.000  

.                                                                                                           ( لبطولة كرة القدم هواة   
 

  (:01/01/2022فئة األكابر لٌوم  (جوهرة قصر الحٌران / جٌل بنانة  ) مقابلة 211القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
قرمٌط صالح الدٌن     -  جٌل بنانة 21R30J1098 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

محروق الراس محمد    -  جٌل بنانة 21R30J1953 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
عطٌة مصطفى           -  جوهرة قصر الحٌران 21R30J2746 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

  (:01/01/2022فئة األكابر لٌوم  (ترجً مرماد / شبٌبة زلفانة  ) مقابلة 212القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
أوالد نعٌمً عبد الكرٌم -  ترجً مرماد 21R30J1862 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

 

  (:01/01/2022فئة األكابر لٌوم  (شباب السالم قصر الحٌران / وداد مدٌنة زلفانة  ) مقابلة 213القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
قندوز ٌاسٌن              -  وداد مدٌنة زلفانة 21R30J0042 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

الحٌران.شباب السالم ق 21R30J2677 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عطٌة محمد               -    
الحٌران.شباب السالم ق 21R30J2712 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر عطٌة سلٌم                -    

 



 

  (:01/01/2022فئة األكابر لٌوم  (رائد متلٌلً / نادي الضاٌة بن ضحوة  ) مقابلة 214القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

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

بن عطاء هللا إسماعٌل   -  نادي الضاٌة بن ضحوة 21R30J0687 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
مشطن جٌاللً           -  نادي الضاٌة بن ضحوة 21R30J1072 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

بن جلول محمد األمٌن   -  نادي الضاٌة بن ضحوة 21R30J1070 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
   بوعبدلً أحمد         -  نادي الضاٌة بن ضحوة 21R30J0685     الحكمبطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار

  من القانون المنظم101)  طبقا لنص المادة 06/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  غرامة نافذة دج 2.000  

.                                                                                                           (لبطولة كرة القدم هواة   

تٌمً عبد الرزاق        -  رائد متلٌلً 21R30J2690 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بهاز مسعود              -  رائد متلٌلً 21R30J2697 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

بن صٌفٌة عبد السالم    -  رائد متلٌلً 21R30J2688 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
   عزاوي الشٌخ         -  رائد متلٌلً 21R30J2687     الحكمبطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار

  من القانون المنظم101)  طبقا لنص المادة 06/01/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  غرامة نافذة دج 2.000  

.                                                                                                           (لبطولة كرة القدم هواة   

:غرامات  

ذلك  و06/01/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( الضاٌة بن ضحوة )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   
 

  سنة (19)بطولة القسم الجهوي األول فئة األواسط األقل من 
  

( أ )الفوج   
 

 

  (:25/12/2021 فئة األواسط لٌوم أولمبٌك المقرن / إتحاد الزاوٌة العابدٌة)  مقابلة 215القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
شاهد حٌدر              -   إتحاد الزاوٌة العابدٌة  21R30J0361 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

   بلول أحمد زكرٌاء    -  أولمبٌك المقرن 21R30J1007 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

  (:01/01/2022 فئة األواسط لٌوم إتحاد حاسً الرمل / شباب بنً ثور)  مقابلة 216القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
سقاي محمد البشٌر     -  شباب بنً ثور 21R30J0757 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

   بوغرارة جهٌد        -  شباب بنً ثور 21R30J0750 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
جعفور محمد علً      -  شباب بنً ثور 21R30J0743 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

   قوٌدري ٌونس         -  إتحاد حاسً الرمل 21R30J0828 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
 

 

                             المسٌر اإلداري لقسم اإلنضباط
                           درٌس الهواري               

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


