
 القـدم لـكـرة الجــزائـري اإلتحــاد
 

 الرابطة الجهوية لكرة القدم ورقلة                            
 

 قسم االنضباط
 

 تطبيقا للفقرة 02 من نص المادة 135 من قانون اإلتحاد الجزائري المنظم لبطولة كرة القدم هواة

 ما تبقى من عقوبات غير مستنفذة خالل الموسم الرياضي 2022/2021

 محضر منجز بتاريخ 2022/07/14
 

 - مالحظة:

من قانون اإلتحاد الجزائري المنظم لبطولة كرة القدم هواة 142بهذا الخصوص ألنه طبقا لنص المادة  في حال عدم إدراج عقوبات العبين ما فإنه يتعين إخطار لجنة اإلنضباط  -  

الرياضي أي منذ بدايته طيلة الموسم يهعقوبة كل العب على تتبعالحرص  على هذا األخيريتعين ق و بالتالي يفركل  مسؤولية تقع على عاتق يعدفإن حساب العقوبات و اإلنذارات      

.قبل األنديةمن  مرتكبةعن األخطاء البالتالي فإن الرابطات ال تعد مسؤولة و  إلى غاية نهايته كل ذلك لتفادي الوقوع في الخطأ الذي قد يعرض األندية للعقاب     

 

 

 

 

 



 القسم الجهوي األول

 
تبقى من العقوبةما   

 

 
 تاريخ بداية العقوبة 

 

 
 العقوبة 

 
 

 المحضر 
 

رقم 
 القضية 

 

 
 النادي 

 
 رقم الرخصة

 
 اإلسم و اللقب

23/02/2023 إلى غاية  42/02/2220 سنة 01   بن عروبة أحمد 21R30J0105 رائد حاسي القارة 456 15 

23/02/2023 إلى غاية  42/02/2220 سنة 01  القارة رائد حاسي 456 15   21R30J0090  قواسم عبد الغاني  

02/30/2320إلى غاية   03/30/2220 سنة 01  الخنقإتحاد  483 16   21R30J1236 حجاج ياسين 

16/30/2320إلى غاية   17/30/2220 سنة 01  عين البيضاءإتحاد  565 18   21R30J4064  بن منصور أحمد ضرار  

2220/3220مقابلة لموسم  02  14/40/2220 مقابالت 04   22 976 عين البيضاءإتحاد    21R30J1588 ح جمالببرا  

2220/3220مقابلة لموسم  01  14/40/2220 مقابالت 30   22 976 عين البيضاءإتحاد    21R30J1651   سقاي عبد المولى  

2220/2320مقابلة لموسم  02  21/40/2220 مقابالت 40   32  وزاطة زكرياء 21R30J1539 نجوم إليزي 718 

2220/2320مقابلة لموسم  02  21/50/2220 مقابالت 30   42  لدرع عبد الواحد 21R30J1215 رائد سيدي ساعد 738 

2220/2320مقابلة لموسم  03  21/50/2220 مقابالت 30   42 عين البيضاءإتحاد  738   21R30J1401 رحم سفيان 
 

 القسم الجهوي الثاني
 

 
تبقى من العقوبةما   

 

تاريخ بداية 
 العقوبة 

 

 
 العقوبة 

 

 المحضر 
 

رقم 
 القضية 

 

 
 النادي 

 
 رقم الرخصة

 
 اإلسم و اللقب

29/21/2220إلى غاية   03/21/2120 سنة 01  بن عمر تقي الدين  21R30J0144 أمل سوف 155 07   

29/21/2220إلى غاية   03/21/2120 سنة 01                  سيالة عبد العاطي 21R30J2231 أمل سوف 155 07 

19/10/2320إلى غاية   20/10/2220 سنة 01   21  لغواطر مصطفى 21R30J1811 شبيبة زلفانة 297 

30/03/2320إلى غاية   31/03/2220 سنة 01   زهواني جمال 21R30J0001 وداد مدينة زلفانة 659 20 

2220/2320مقابلة لموسم  03  70/04/2220 مقابالت 80                      رحماني علي 21R30J4256 أمل سيدي بوزيد 688 21 

2220/2320مقابلة لموسم  01  21/40/2220 مقابالت 04               رضواني محمد العيد 21R30J1741 إتحاد قمار 721 23 

2220/2320مقابلة لموسم  01  21/40/2220 مقابالت 04                    سعد هللا بالل    21R30J1756 إتحاد قمار 721 23 

2220/2320مقابلة لموسم  01  21/40/2220 مقابالت 04        كينة إسماعيل               21R30J1720 نادي سيدي خويلد 728 23 



2220/2320مقابلة لموسم  05  21/04/2220 مقابالت 80           حسين       أوالد البكاي 21R30J0686 نادي الضاية بن ضحوة 731 23 

2220/2320مقابلة لموسم  05  21/04/2220 مقابالت 80   دانة عمر                         21R30J0438 وفاق بريدة 733 23 

2220/2320مقابلة لموسم  05  21/04/2220 مقابالت 80   مواهلية عبد هللا               21R30J0440 وفاق بريدة 733 23 

2220/2320لموسم  مقابلة 05  21/04/2220 مقابالت 80   بن حسين أحمد زهير            21R30J0436 وفاق بريدة 733 23 

2220/2320مقابلة لموسم  05  21/04/2220 مقابالت 80   براهيمي ياسين                  21R30J5498 وفاق بريدة 733 23 

2220/2320مقابلة لموسم  05  21/04/2220 مقابالت 80   جابري محمد                     21R30J5495 وفاق بريدة 733 23 

2220/2320مقابلة لموسم  01  12/50/2220 مقابالت 03   42  487              مرزوقي محمد لمين  21R30J5321 مولودية حاسي مسعود 

2220/2320مقابلة لموسم  01  12/50/2220 مقابالت 03   42  487  بوقفة مسلم                      21R30J0877 شباب لقراف 

11/11/2220إلى غاية   12/50/2220 أشهر 06   42  507       بريك عثمان                21R30J5307 رائد المنيعة 

2220/2320مقابلة لموسم  02  12/50/2220 مقابالت 03   52  687                ورنوغي حسين    21R30J2351 مولودية بامنديل 

2220/2320مقابلة لموسم  02  12/50/2220 مقابالت 03   52  687            عثماني محمد           21R30J0288 أمل سوف 

2220/2320مقابلة لموسم  03  26/50/2220 مقابالت 03   52  976 قصر ورقلةشباب    21R30J2204  طاهرة توفيق                   

2220/2320مقابلة لموسم  03  26/50/2220 مقابالت 03   25 697  سعدون محممد                    21R30J0206 إتحاد الزقم 

2220/2320مقابلة لموسم  08  26/50/2220 مقابالت 08   25 697  سويد محمد                       21R30J2917 إتحاد الزقم 

2220/2320مقابلة لموسم  07  19/50/2220 مقابالت 08  بن قطاية فتحي    21R30J0028 شبيبة زلفانة 771 25   

2220/2320مقابلة لموسم  02  26/50/2220 مقابالت 02          عبد العالي بشير         21R30J0026 شبيبة زلفانة 773 25 

08/60/2320إلى غاية   09/60/2220 سنة 01   معطا هللا فارس 21R30J0280 نادي تيقنتورين 780 26 

08/06/2320إلى غاية   09/06/2220 سنة 01   بن زرقة بالل 21R30J0653 نادي تيقنتورين 780 26 

08/06/2320إلى غاية   09/06/2220 سنة 01  تيقنتوريننادي  780 26   21R30J0268 سايح أيمن 

08/06/2320إلى غاية   09/06/2220 سنة 01   معطا هللا فارس 21R30J0280 نادي تيقنتورين 780 26 

2220/2320مقابلة لموسم  02  23/06/2220 مقابالت 02   تدبيرت محمد 21R30J4206 وفاق عين أم الناس 814 27 
 

 الفئات الصغرى
 
 

 
 ما تبقى من العقوبة

 

تاريخ بداية 
 العقوبة 

 

 
 العقوبة 

 

 المحضر 
 

 رقم القضية 
 

 
 النادي 

 
 رقم الرخصة

 
 اإلسم و اللقب

2220/2320مقابلة لموسم  01  09/06/2220 مقابالت 02            بن جدو عبد النور   21R30J0790 مشعل حاسي مسعود 802 26 

2220/2320مقابلة لموسم  01  09/06/2220 مقابالت 02        حراز عبد الحكيم    21R30J0354 إتحاد الزاوية العابدية 802 26 

 



 ماتبقى من عقوبات مسيري الفرق لجميع الفئات و األصناف
 

 
 ما تبقى من العقوبة

 

تاريخ بداية 
 العقوبة 

 

 
 العقوبة 

 

 المحضر 
 

 رقم القضية 
 

 
 النادي 

 
 رقم الرخصة

 
 اإلسم و اللقب

22/21/2220إلى غاية   23/21/2120 سنة  01   سليماني عبد القادر           / إتحاد الخنق 102 06 

19/70/2220إلى غاية   20/01/2220 أشهر 06   11  شاشة محمد الطاهر          21R30E0055 مستقبل بلدة عمر 151 

26/70/2220إلى غاية   27/01/2220 أشهر 06  مسعود               بشوني 21R30E0027 شباب بلدية إليزي 312 12   

26/70/2220إلى غاية   27/01/2220 أشهر 06   قامة بشير                    / شباب قصر ورقلة 349 12 

16/02/2320إلى غاية   17/02/2220 سنة  01   41  بوحفص عبد الصمد         21R30E0028 نجوم إليزي 433 

16/80/2220إلى غاية   17/02/2220 أشهر 06   41  بن زينة محمد إلياس        21R30D0028 شباب تبسبست 433 

16/02/4202إلى غاية   71/02/2019 سنة  02   41  عرعار محمد                 / شباب تبسبست 433 

03/90/2220إلى غاية   03/30/2220 أشهر 06   بن السبع محمد              21R30E0015 إتحاد حاسي الدالعة 497 16 

09/90/2220إلى غاية   10/30/2220 أشهر 06   17 425  بابة يوسف                   21R30D0119 شباب قصر ورقلة 

23/03/2320إلى غاية   24/03/2220 سنة  01   كاتب عام الفئات الكبرى     / إتحاد قمار 608 19 

23/03/2320إلى غاية   24/03/2220 سنة  01   كاتب عام الفئات الكبرى     / القبة تماسين 608 19 

30/90/2220إلى غاية   31/30/2220 أشهر 06   براهيمي عمر                21R30E0094 وفاق مقر 641 20 

06/10/2220إلى غاية   07/40/2220 أشهر 06   قويدري علجي               / شباب لقراف 684 21 

06/10/2220إلى غاية   07/40/2220 أشهر 06   21 896         بن حديد أحمد          / رائد متليلي 

20/10/2220إلى غاية   21/40/2220 أشهر 06   32  مول الضاية عمار             / نادي الضاية بن ضحوة 731 

18/05/2320إلى غاية   19/05/2220 سنة  01   52  صياد مبارك                 / مولودية بامنديل 768 

18/11/2220إلى غاية   19/50/2220 أشهر 06   25 177  عبد العالي ميلود              / شبيبة زلفانة 

25/11/2220إلى غاية   26/50/2220 أشهر 06   62  رئيس النادي                  / نادي تيقنتورين 780 

20/10/2220إلى غاية   21/04/2220 أشهر 06   26 837  كاتب عام الفئات الكبرى / أغوم جانت 
 

 

    المسير اإلداري للجنة
 دريس الهواري  

 

 


