
اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم 

 الرابطة الجهوية لكرة القدم ورقلة
 

 

  2021/2022الموسم الرٌاضً 

09:المحضر رقم  

     09/01/2022:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
 

  

 إستئناف
 

:05المحضر رقم  ( 10/12/2021فئة األكابر ليوم  (أمل سوف / شباب لقراف  ) مقابلة 086القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوقفة طارق              -  شباب لقراف 21R30J0876 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً                   

بوقفة ولٌد               -  شباب لقراف 21R30J0948 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

   عثمانً محمد         -  أمل سوف 21R30J0288      بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار

16/12/2021تدفع 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 عمر تقً الدٌن       -  أمل سوف 21R30J0144 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
عناد الهاشمً           -  أمل سوف 21R30J0329 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

زٌدي عبد الرحمان      -  شباب لقراف 21R30J0953 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن  

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

وكواك رٌاض            -  أمل سوف 21R30J0262 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن  

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

 الباقي دون تغيير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:05المحضر رقم  ( 10/12/2021فئة األكابر ليوم  (وداد مدينة زلفانة / وفاق بريدة  ) مقابلة 088القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
طهاري عمار             -  وفاق برٌدة 21R30J0425 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

برادٌد حمزة             -  وفاق برٌدة 21R30J0437 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
قندوز عبد الحمٌد         -  وداد مدٌنة زلفانة 21R30J0058 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

قندوز ٌاسٌن             -  وداد مدٌنة زلفانة 21R30J0042 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
:مسير تم إنذاره  

 باإلحتجاج على قرار R30D0016 21رزاق الشٌخ رخصة رقم (وداد مدينة زلفانة  )قٌام كاتب عام الفئات الكبرى لنادي - 

  .  أحد الحكمٌن المساعدٌن

 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ غرامة نافذة تدفع 2.000غرامة قدرها + ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة - 

  .(لبطولة كرة القدم هواة   من القانون المنظم101)  طبقا للمادة 16/12/2021  

 باإلحتجاج  5R30D00121رحمانً عبد القادر رخصة رقم  (وداد مدينة زلفانة  )قٌام كاتب عام الفئات الصغرى لنادي - 

  .  على قرار أحد الحكمٌن المساعدٌن

 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ غرامة نافذة تدفع 2.000غرامة قدرها + ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة - 

  .(لبطولة كرة القدم هواة   من القانون المنظم101)  طبقا للمادة 16/12/2021 
 

: العب أشير عليه-  

  بشتم أحد الحكمٌن المساعدٌن(وداد مدينة زلفانة  )من فرٌق  1703R30J21قٌام الالعب لخضاري ٌاسٌن رخصة رقم - 

  دج 10.000غرامة مالٌة نافذة قدرها + مقابالت نافذة  (04)  بعد نهاٌة المقابلة و بالتالً ٌعاقب هذا الالعب باإلقصاء لـ 

 .من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 112 ) طبقا لنص المادة 16/12/2021  تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ 

:غرامات  
 

  وذلك16/12/2021 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( وداد مدينة زلفانة )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   

 الباقي دون تغيير

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   



 

:06المحضر رقم  ( 17/12/2021فئة األكابر ليوم  (شبيبة زلفانة / إتحاد العسافية  ) مقابلة 124القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
شاوي عادل              -  إتحاد العسافٌة 21R30J2002 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         2731 بتٌمً أسامة              -  إتحاد العسافٌة   
   بدوي الطاهر         -  إتحاد العسافٌة 21R30J2282      بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار

23/12/2021تدفع 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 

عبد العالً بشٌر          -  شبٌبة زلفانة 21R30J0026 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

 الباقي دون تغيير

 

:06المحضر رقم  ( 17/12/2021فئة األكابر ليوم  (وفاق بريدة / نادي الضاية بن ضحوة  ) مقابلة 126القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   برادٌد حمزة          -  وفاق برٌدة 21R30J0437      بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار

23/12/2021تدفع 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 

   طهاري صالح الدٌن -  وفاق برٌدة 21R30J0455      بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار

23/12/2021تدفع 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 

   مواهلٌة عبد هللا       -  وفاق برٌدة 21R30J0440      بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار

23/12/2021تدفع 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 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن حسٌن أحمد زهٌر  -  وفاق برٌدة 21R30J0436 بطاقة حمراء بسبب إهانة الحكم الرئٌسً    

تدفع فً أجل شهر  دج 10.000غرامة نافدة قدرها  + 23/12/2021 مقابالت إقصاء نافذة إبتداء من تارٌخ 04               ٌعاقب بـ   

.(القانون المنظم لبطولة كرة القدم القدم هواة  من 112)  لنص المادة  طبقا23/12/2021                إبتداء من تارٌخ  
 

 الباقي دون تغيير

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:06المحضر رقم  ( 17/12/2021فئة األكابر ليوم  (أمل سيدي بوزيد / وداد مدينة زلفانة  ) مقابلة 127القضية رقم   

:اإلنذارات  

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

   بومدٌن حسام الدٌن   -  شبٌبة زلفانة 21R30J2563      بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار

23/12/2021تدفع 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 

حسٌن أحمد               -  أمل سٌدي بوزٌد 21R30J2648 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
صغٌر أحمد              -  أمل سٌدي بوزٌد 21R30J2779 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

 

 الباقي دون تغيير

 

:07المحضر رقم  ( 28/12/2021فئة األكابر ليوم  ( إتحاد الهمايسة /نادي بوغفالة )  مقابلة 147القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   عمٌر ربٌح           -  نادي بوغفالة 21R30J2319      بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار

30/12/2021تدفع 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 

زواري فرحات هارون  -  نادي بوغفالة 21R30J2322 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

عزي طارق              -  نادي بوغفالة 21R30J2328 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
   عٌساوي بلخٌر        -  نادي بوغفالة 21R30J2326      بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار

30/12/2021تدفع 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 

   لوبٌري سفٌان         -  إتحاد الهماٌسة 21R30J1094      بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار

30/12/2021تدفع 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 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    بدٌدة أحمد           -  إتحاد الهماٌسة 21R30J1088 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن

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

 

 الباقي دون تغيير

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:07 المحضر رقم 28/12/2021فئة األكابر ليوم  ( مولودية بامنديل /شباب عين القديمة )  مقابلة 156القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
رواي لقمان              -  شباب عٌن القدٌمة 21R30J2549 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

رواي عبد السالم        -  شباب عٌن القدٌمة 21R30J2535 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
زروالً عمار           -  شباب عٌن القدٌمة 21R30J3844 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

   عوارٌب محمد مهدي-  مولودٌة بامندٌل 21R30J2341      بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار

30/12/2021تدفع 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 

نقاٌس عبد العزٌز        -  مولودٌة بامندٌل 21R30J2658 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

 

 الباقي دون تغيير

 
 

:07 المحضر رقم 28/12/2021فئة األكابر ليوم  ( إتحاد الزقم /مولودية المقارين )  مقابلة 159القضية رقم   

.بعد اإلطالع على تقرٌر الحكم الرئٌسً-   

.(مولودية المقارين  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

.(مولودية المقارين  )بعد اإلستماع لتصرٌحات نادي -   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوراس محمد ولٌد       -  مولودٌة المقارٌن 21R30J2047 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

أهنانً مهدي             -  مولودٌة المقارٌن 21R30J2048 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

محلً زٌن العابدٌن      -  مولودٌة المقارٌن 21R30J1841 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

  محلً ٌوسف           -  مولودٌة المقارٌن 21R30J2045      بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار

30/12/2021تدفع 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 

لٌفة عادل                 -  إتحاد الزقم 21R30J1050 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
بدر الدٌن عالء الدٌن    -  إتحاد الزقم 21R30J1051 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
صدٌقً ضٌاء الدٌن    -  مولودٌة المقارٌن 21R30J1870 بطاقة حمراء بسبب محاولة اإلعتداء على   

تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ           دج 5.000غرامة نافذة قدرها + إقصاء نافذ  مقابالت 08ٌعاقب بـ - الحكم الرئٌسً   

  .(القانون المنظم لبطولة كرة القدم القدم هواة  من 120) طبقا لنص المادة  30/12/2021

:غرامات  

ذلك  و30/12/2021 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( مولودية المقارين )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   
 

 الباقي دون تغيير
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

:08 محضر رقم 31/12/2021فئة األكابر ليوم  (رائد المنيعة / نصر حاسي الدالعة  ) مقابلة 210القضية رقم   

:اإلنذارات  

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

06/02/2021تدفع 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 

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

06/02/2021تدفع 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 
 

 الباقي دون تغيير
 

 

:08 محضر رقم 01/01/2022فئة األكابر ليوم  (رائد متليلي / نادي الضاية بن ضحوة  ) مقابلة 214القضية 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      بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار

06/01/2021تدفع 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 

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      بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار

06/01/2021تدفع 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 

:غرامات  

ذلك  و06/01/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( الضاية 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   
 

 الباقي دون تغيير
 

 

 

 تسوية وضعية عقابية جماعية
 
 

 من قانون اإلتحاد الجزائري لكرة القدم المنظم لبطولة كرة القدم هواة و التً تنص 101تطبٌقا لنص المادة - 

 كعقوبة 01على معاقبة الالعب المحتج بمقابلة واحدة فإنه ٌتعٌن على الالعبٌن اآلتٌة أسمائهم استنفاذ مقابلتٌن 

 من قانون اإلتحاد الجزائري 134 عمال بنص المادة 02 كتسوٌة للوضعٌة العقابٌة أي مقابلتٌن 01+ أصلٌة 

.09/01/2022لكرة القدم المنظم لبطولة كرة القدم هواة و هذا ابتداء من تارٌخ   
 

 



 
 

 .(أمل سوف  )من فرٌق   R30J0288 21عثمانً محمد رخصة رقم- 

 . (وداد مدينة زلفانة  )كاتب عام الفئلت الكبرى لنادي  R30D0016 21رزاق الشٌخ رخصة رقم-  

 .(إتحاد العسافية  )من فرٌق   R30J2282  21بدوي الطاهر رخصة رقم- 

 .(وفاق بريدة  )من فرٌق   R30J0437  21برادٌد حمزة رخصة رقم- 

 .(وفاق بريدة  )من فرٌق   R30J0440  21مواهلٌة عبد هللا رخصة رقم- 

 .(شبيبة زلفانة  )من فرٌق   R30J2563  21بومدٌن حسام الدٌن رخصة رقم- 

 .(نادي بوغفالة  )من فرٌق   R30J2326  21عٌساوي بلخٌر رخصة رقم- 

 .(مولودية بامنديل  )من فرٌق   R30J2341  21عوارٌب محمد مهدي رخصة رقم- 

 .(مولودية المقارين  )من فرٌق   R30J2045  21محلً ٌوسف رخصة رقم- 

 .(نصر حاسي الدالعة  )من فرٌق   R30J2051  21قرٌنات عبد القادر رخصة رقم- 

 .(نصر حاسي الدالعة  )من فرٌق   R30J0941  21قطاف عبد القادر رخصة رقم- 

 .(نادي الضاية بن ضحوة  )من فرٌق   R30J0685  21بوعبدلً أحمد رخصة رقم- 
 

  

 
 

                             المسير اإلداري لقسم اإلنضباط
                           دريس الهواري               

 

 
 


