
 ما تبقى من عقوبات غٌر مستنفذة

 2020 / 2019من  الموسم الرٌاضً  

 القسم الجهوي األول

 
 ما تبقى من العقوبة

 

تارٌخ بداٌة 
 العقوبة 

 

 
 العقوبة 

 

 المحضر 
 

رقم 
 القضٌة 

 

 
 النادي 

 
 رقم الرخصة

 
 اإلسم و اللقب

25/11/2022إلى غاٌة   24/11/2019  حبانٌة عبد هللا 1910496 وفاق المغٌر   239 09  سنة03 

25/11/2021إلى غاٌة   24/11/2019  بلعٌادي فرٌد 1910560 وفاق المغٌر   239 09  سنة02 

25/11/2021إلى غاٌة   24/11/2019  شرون خالد 1910505 وفاق المغٌر   239 09  سنة02 

25/11/2021إلى غاٌة   24/11/2019  لوالع إسالم 1911095 وفاق المغٌر   239 09  سنة02 

25/11/2021إلى غاٌة   24/11/2019  ربٌع عز الدٌن 1911314 وفاق المغٌر   239 09  سنة02   

2020/2021 مقابالت للموسم 03  30/01/2020  تبٌب حاتم 1911094 وفاق المغٌر   444 17  07 مقابالت 

13/02/2021إلى غاٌة   12/02/2020  زوبٌري السٌد علً 1912347 رائد حاسً القارة 537 20  سنة01   

13/02/2021إلى غاٌة   12/02/2020  قبوري عصام 1912384 وفاق المغٌر   535 21  سنة01   

13/02/2021إلى غاٌة   12/02/2020  عبود مختار 1912383 وفاق المغٌر   535 21  سنة01   

13/02/2021إلى غاٌة   12/02/2020  زٌدي أٌمن 1912360 وفاق المغٌر   535 21  سنة01   

13/02/2021إلى غاٌة   12/02/2020  عزام أحمد 1911449     أتلٌتٌك حاسً مسعود 535 21  سنة01   

02/03/2022إلى غاٌة   01/03/2020  عبد الرحمان عبد الغنً 1911182 مستقبل موفلون 589 22  سنة02   

02/03/2022إلى غاٌة   01/03/2020  هالوي كمال 1911212 مستقبل موفلون 589 22  سنة02   

02/03/2022إلى غاٌة   01/03/2020  محجوب إلٌاس 1911177 مستقبل موفلون 589 22  سنة02   

02/03/2022إلى غاٌة   01/03/2020  شناوي عبد الغفار 1911178 مستقبل موفلون 589 22  سنة02   

02/03/2022إلى غاٌة   01/03/2020  سالمة محمد مختار 1911190 مستقبل موفلون 589 22  سنة02   

02/03/2022إلى غاٌة   01/03/2020  عمارة رابح 1911171 مستقبل موفلون 589 22  سنة02   

2020/2021 مقابالت للموسم 02  04/03/2020  سعٌدات سفٌان 1910045 رائد حاسً القارة 622 23  مقابالت  04 
 

17/05/2020: منجزة بتارٌخ   

 
 



 تابع للقسم الجهوي األول
 

 
 ما تبقى من العقوبة

 

تارٌخ بداٌة 
 العقوبة 

 

 
 العقوبة 

 

 المحضر 
 

رقم 
 القضٌة 

 

 
 النادي 

 
 رقم الرخصة

 
 اإلسم و اللقب

2020/2021 مقابالت للموسم 02  07/03/2020  سعٌدي عبد المؤمن 1911152 شمس األصٌل تمنراست 650 24  مقابالت  02 

12/03/2021إلى غاٌة   11/03/2020  أرٌالة عمر 1912496 وفاق هقار تمنراست 650 24  سنة01   

12/03/2021إلى غاٌة   11/03/2020  همال محمد األمٌن 1912580 أولمبً بوعامر 651 24  سنة01   

2020/2021 مقابالت للموسم 03  11/03/2020  بوكرٌوع عبد النور 1910047 رائد حاسً القارة 654 24  مقابالت  04 

2020/2021 مقابالت للموسم 03  18/03/2020  موالي أحمد 1911477 شباب بلدٌة إلٌزي 675 25  مقابالت  03 

2020/2021 مقابالت للموسم 04  18/03/2020  بوسعدٌة جعفر 1910551 نجم باب الوادي 676 25  مقابالت  04 
 

17/05/2020: منجزة بتارٌخ   

 

 القسم الجهوي الثانً
 

 
 ما تبقى من العقوبة

 

تارٌخ بداٌة 
 العقوبة 

 

 
 العقوبة 

 

 المحضر 
 

 رقم القضٌة 
 

 
 النادي 

 
 رقم الرخصة

 
 اإلسم و اللقب

07/12/2020إلى غاٌة   06/12/2018  جعٌران الطٌب 1810337 نصر حاسً الدالعة  349 12  سنة02 

07/12/2020إلى غاٌة   06/12/2018  بٌران طارق زٌاد 1810610 نصر حاسً الدالعة  349 12  سنة02 

07/12/2020إلى غاٌة   06/12/2018  حوٌط مدانً 1810375 نصر حاسً الدالعة  349 12  سنة02 

07/12/2020إلى غاٌة   06/12/2018  زادم  صالح الدٌن 1811071 نصر حاسً الدالعة  349 12  سنة02 

07/12/2020إلى غاٌة   06/12/2018  مرغوب حمزة 1810368 نصر حاسً الدالعة  349 12  سنة02 

29/03/2022إلى غاٌة   28/03/2019  مصطفى عمر  1811972 رائد المنٌعة 736 27  سنة03 

29/03/2022إلى غاٌة   28/03/2019  زقاوي محمد توفٌق 1810244 رائد المنٌعة 736 27  سنة03 

29/03/2022إلى غاٌة   28/03/2019  بوركبة إسماعٌل 1810079 رائد المنٌعة 736 27  سنة03 
 

17/05/2020: منجزة بتارٌخ   

 

 



 تابع للقسم الجهوي الثانً
 

 
 ما تبقى من العقوبة

 

تارٌخ بداٌة 
 العقوبة 

 

 
 العقوبة 

 

 المحضر 
 

 رقم القضٌة 
 

 
 النادي 

 
 رقم الرخصة

 
 اإلسم و اللقب

28/03/2019 ٌمنع من ممارسة كرة القدم مدى الحٌاة  بن شٌة صالح الدٌن 1810085 رائد المنٌعة 736 27 مدى الحٌاة 

04/10/2020إلى غاٌة   03/10/2019  ناٌلً مروان 1911740 ترجً مرماد 29 02  سنة01 

18/10/2020إلى غاٌة   17/10/2019  بونعامة فاروق 1910806 مولودٌة سعٌد عتبة 78 04  سنة01 

18/10/2020إلى غاٌة   17/10/2019  عماري أٌمن 1910812 مولودٌة سعٌد عتبة 78 04  سنة01 

25/10/2020إلى غاٌة   24/10/2019  قحف عبد الحمٌد 1911575 إتحاد قمار 108 05  سنة01  

08/11/2020إلى غاٌة   07/11/2019  بن عبد الكرٌم عز الدٌن    1910360 رائد المنٌعة 182 07  سنة01  

28/05/2020إلى غاٌة   27/11/2019  عزي سٌف الدٌن 1910930 بترول حاسً مسعود 280 10  أشهر06  

12/12/2020إلى غاٌة   11/12/2019  ستال حسٌن 1911089 نادي بوغفالة 310 11  سنة01  

27/06/2020إلى غاٌة   26/12/2019  فسور سٌدي 1910170 الطاسٌلً إلٌزي 358 13  أشهر06  

03/07/2020إلى غاٌة   02/01/2019  موالي عمار عبد القادر 1910155 وداد مدٌنة زلفانة 382 14  أشهر06  

06/02/2021إلى غاٌة   05/02/2020  صدٌق حمزة 1910967 إتحاد العسافٌة 524 19  سنة01 

06/02/2021إلى غاٌة   05/02/2020  مشراوي لزهر 1910950 إتحاد العسافٌة 524 19  سنة01 

06/02/2021إلى غاٌة   05/02/2020  قوٌدري إسماعٌل   1911409 إتحاد العسافٌة 524 19  سنة01 

06/02/2021إلى غاٌة   05/02/2020  صفاي رضوان 1910976 إتحاد العسافٌة 524 19  سنة01 

13/02/2021إلى غاٌة   12/02/2020  متٌتة محمود 1911941 مولودٌة الطوارق 556 20  سنة01 

2020/2021 مقابالت للموسم 04  19/02/2020  بوخوشة عماد الدٌن 1911204 نادي سٌدي خوٌلد 575 21  مقابالت08 

20/02/2021إلى غاٌة   19/02/2020  كوسة محمد 1912434 تٌن تزرٌفت جانت 580 21  سنة01 

20/02/2021إلى غاٌة   19/02/2020  إلٌاس عبد الرحمان 1912472 تٌن تزرٌفت جانت 580 21  سنة01 

20/02/2021إلى غاٌة   19/02/2020  بوسعٌد عبد الرحمان 1911921 تٌن تزرٌفت جانت 580 21  سنة01 

20/02/2021إلى غاٌة   19/02/2020  قمزار الهاشمً 1911421 تٌن تزرٌفت جانت 580 21  سنة01 

2020/2021 مقابلة للموسم 01  11/03/2020  شٌخة عبد المنعم 1911263 شباب تبسبست 657 24  مقابالت02 

2020/2021 مقابالت للموسم 03  11/03/2020  ذٌاب حسام الدٌن 1910272 شباب القواطٌن 659 24  مقابالت04 
 

17/05/2020: منجزة بتارٌخ   

 

 

 



 

 تابع للقسم الجهوي الثانً
 

 
 ما تبقى من العقوبة

 

تارٌخ بداٌة 
 العقوبة 

 

 
 العقوبة 

 

 المحضر 
 

 رقم القضٌة 
 

 
 النادي 

 
 رقم الرخصة

 
 اإلسم و اللقب

2020/2021 مقابالت للموسم 03  11/03/2020  بن طٌرش عبد الرحمان 1911026 جٌل بن نانة 663 24  مقابالت04 

12/03/2021إلى غاٌة   11/03/2020  طالب لخضر 1911013 جٌل بن نانة 663 24  سنة01 

2020/2021 مقابالت للموسم 03  18/03/2020  بن ساسً محمد عدنان 1911987 شباب عٌن قدٌمة 686 25  مقابالت03 

2020/2021 مقابالت للموسم 03  18/03/2020  تومً محمد لمٌن 1910473 نادي المنظر الجمٌل 686 25  مقابالت03 

2020/2021 مقابالت للموسم 08  18/03/2020  بوحملة دحمان 1910956 إتحاد العسافٌة 688 25  مقابالت08 

19/03/2021إلى غاٌة   18/03/2020  نعجة إبراهٌم 1911465 إتحاد برٌان 689 25  سنة01 

19/03/2021إلى غاٌة   18/03/2020  شاللً ٌاسٌن 1911463 إتحاد برٌان 689 25  سنة01 

2020/2021 مقابالت للموسم 03  18/03/2020  مرارس عبد الرحمان 1911461 إتحاد برٌان 689 25  مقابالت03 

20/02/2021إلى غاٌة   19/02/2020  بن عمر عبد اللطٌف 1911914 وفاق جانت 582 21  سنة01 

20/02/2021إلى غاٌة   19/02/2020  كرنكاتً أحمد 1911786 وفاق جانت 582 21  سنة01 

27/02/2021إلى غاٌة   26/02/2020  خٌاري ٌاسٌن 1911947 مولودٌة الطوارق 610 22  سنة01 

27/02/2021إلى غاٌة   26/02/2020  ستو صالح 1911554 إتحاد قمار       تسوٌة وضعٌة 22  سنة01 
 

17/05/2020: منجزة بتارٌخ   

 الفئات الصغرى
 

 
 ما تبقى من العقوبة

 

تارٌخ بداٌة 
 العقوبة 

 

 
 العقوبة 

 

 المحضر 
 

 رقم القضٌة 
 

 
 النادي 

 
 رقم الرخصة

 
 اإلسم و اللقب

30/07/2020 إلى غاٌة   29/01/2020  بحادي أسامة 1960865   شباب سٌدي عمران 496 18  أشهر06 

30/07/2020 إلى غاٌة   29/01/2020  بن حٌزٌة إسالم 1960857   شباب سٌدي عمران 496 18  أشهر06 

30/07/2020 إلى غاٌة   29/01/2020  بلحاج محمدالعابد 1960860   شباب سٌدي عمران 496 18  أشهر06 

06/08/2020 إلى غاٌة   05/02/2020  بن عمار وئام 1930042 تضامن تقرت 557 20  أشهر06 

2020/2021 مقابالت للموسم 02  04/03/2020  لغوٌطر شعٌب 1941481 أمل سرٌع متلٌلً 647 23  مقابالت02 
 

17/05/2020: منجزة بتارٌخ   
 



 

ضد مسٌري الفرق لمختلف الفئات و األصناف/ ماتبقى من عقوبات   

 
 ما تبقى من العقوبة

 

تارٌخ بداٌة 
 العقوبة 

 

 
 العقوبة 

 

 المحضر 
 

 رقم القضٌة 
 

 
 النادي 

 
 رقم الرخصة

 
 اإلسم و اللقب

03/01/2021إلى غاٌة   02/01/2018  زعنونً عبد الحمٌد / السالم قصر الحٌران 443 16  سنة03 

08/02/2021إلى غاٌة   07/02/2019 سفٌانمفرج  180247 وفاق ورقلة 558 20  سنة02   

01/02/2021 إلى غاٌة   31/01/2019  ساٌغً سمٌر / شباب جامعة 568 20  سنة02 

01/02/2021 إلى غاٌة   31/01/2019  أمنغاس عبد القادر / شباب بلدٌة إلٌزي 578 20  سنة02 

15/02/2021 إلى غاٌة   14/02/2019  عبد الرزاق محمد 180010 شمس األصٌل تمنراست 589 21  سنة02 

15/02/2021 إلى غاٌة   14/02/2019  رئٌس نادي / جوهرة قصر الحٌران 601 21  سنة02 

18/02/2019 تمنع من ممارسة كرة القدم مدى الحٌاة  حداد أمٌنة / فتٌات تحدي تقرت 643 22 مدى الحٌاة 

18/02/2019 ٌمنع من ممارسة كرة القدم مدى الحٌاة  الكاتب العام للنادي   / شباب أوالد زٌد 730 26 مدى الحٌاة 

25/10/2020إلى غاٌة    24/10/2019  صٌاد الحاج / أولمبً بوعامر 106 05  سنة01 

25/05/2020إلى غاٌة    24/11/2019  زوبٌر فارس           / وفاق المغٌر 239 09  أشهر06 

28/05/2020إلى غاٌة    27/11/2019  شاشة محمد الطاهر       / مستقبل بلدة عمر 272 10  أشهر06 

06/06/2020إلى غاٌة    05/12/2019  خلوط صهٌب 190258 أمل سوف 316 11  أشهر06  

27/06/2020إلى غاٌة   26/12/2019  باحدي لمٌن 190248 مولودٌة حاسً مسعود 351 13  أشهر06 

16/01/2022إلى غاٌة   15/01/2020  كاتب عام النادي / وفاق جانت 436 16  سنة02 

23/07/2020إلى غاٌة    22/01/2020  كاتب عام النادي / مولودٌة سٌدي سلٌمان 453 17  أشهر06  

23/01/2022إلى غاٌة   22/01/2020  مالخ عبد القادر / إتحاد شباب إلٌزي 463 17  سنة02 

30/07/2020إلى غاٌة    29/01/2020  بوشرٌط عبد اللطٌف / مولودٌة سعٌد عتبة 481 18  أشهر06  

30/07/2020إلى غاٌة    29/01/2020  بلجودي الشٌخ 190274 رائد المنٌعة 484 18  أشهر06  

23/07/2020إلى غاٌة    22/01/2020  كاتب عام النادي / وفاق المغٌر 444 17  أشهر06  

13/02/2022إلى غاٌة    12/02/2020  كاتب عام النادي / وفاق المغٌر 535 21  سنة02 

13/02/2021إلى غاٌة    12/02/2020  كروشً بشٌر / إتحاد الحمادٌن 541 20  سنة01 

20/08/2020إلى غاٌة    19/02/2020  قسوم أحمد 190079 وفاق مقر 563 21  أشهر06  

02/03/2023إلى غاٌة   01/03/2020  بدبودام محمد نور الدٌن 190100 مستقبل موفلون 589 22  سنة03 
 

17/05/2020: منجزة بتارٌخ   
 

 

 



 

 

 ضد مسٌري الفرق لمختلف الفئات و األصناف/ تبقى من عقوبات  تابع لما

 
 ما تبقى من العقوبة

 

تارٌخ بداٌة 
 العقوبة 

 

 
 العقوبة 

 

 المحضر 
 

 رقم القضٌة 
 

 
 النادي 

 
 رقم الرخصة

 
 اإلسم و اللقب

27/08/2020إلى غاٌة   26/02/2020  طرٌة كمال 190311 أمل ورقلة 614 23  أشهر06 

09/09/2020إلى غاٌة   08/03/2020  رئٌس النادي / رائد سٌدي ساعد 621 23  أشهر06 

09/09/2020إلى غاٌة   08/03/2020  كاتب عام النادي / رائد سٌدي ساعد 621 23  أشهر06 

05/09/2020إلى غاٌة   04/03/2020  كاتب عام النادي / رائد حاسً القارة 622 23  أشهر06 

12/03/2022إلى غاٌة    11/03/2020  كاتب عام النادي / وفاق هقار تمنراست 650 24  سنة02 

19/03/2021إلى غاٌة    18/03/2020  كاتب عام النادي / إتحاد برٌان 689 25  سنة01 
 

17/05/2020: منجزة بتارٌخ   
 

 

 

 

 

 المسٌر اإلداري للجنة            

              درٌس الهواري

 

 

 

 

 

 
 


