
 اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 ورقلة–  القدم لكرةالرابطة الجهوية 

2022/2023الموسم الرٌاضً   

10:المحضر رقم  

22/12/2022: الجلسة المنعقدة بتارٌخ  
 

 

  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي األول فئة 

 

(أ  )الفوج   
 

:16/12/2022فئة األكابر ليوم  ( وفاق مقر/  إتحاد النخلة ) مقابلة 0338القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  لوبٌري المعراج-  إتحاد النخلة 22R30J0852    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

    باسً بشٌر-  إتحاد النخلة 22R30J1239    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2476 عرٌبً عبد الكرٌم-  وفاق مقر  

 

:16/12/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد عين البيضاء/  نجم بوغفالة ) مقابلة 0339القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  سقاي عبد المولى-  نجم بوغفالة 22R30J0048    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

برابح عطا هللا-  إتحاد عٌن البٌضاء 22R30J1695    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    22/12/2022 تدفع 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                

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1544 بن منصور عبد الباسط-  إتحاد عٌن البٌضاء  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2398 حجاج محمد زوبٌر-  إتحاد عٌن البٌضاء  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1545 زواوشة صهٌب-  إتحاد عٌن البٌضاء  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2573 حودمٌسة سلٌمان-  إتحاد عٌن البٌضاء  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     زاٌدي ولٌد                   -  نجم بوغفالة 22R30J0114  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

إهانة الحكم الرئٌسًبطاقة حمراء بسبب    22R30J0054 أوالد سالم فاروق         -  نجم بوغفالة      

  تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخدج 10.000 قدرها  نافذةغرامة مالٌة+ مقابالت نافذة ( 04)ربعة ٌعاقب باإلقصاء أل                

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 112)  طبقا لنص المادة 22/12/2022                 

:غرامات  

  بسبب 22/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (إتحاد عين البيضاء) غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة- 

. ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة130) قا لنص المادة طب  ( إنذارات05) التسٌٌر للفرٌق سوء   

 

 

 

 



 

:16/12/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب قصر ورقلة / أمل ورقلة)  مقابلة 0340القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  عمري محمد أكرم-  أمل ورقلة 22R30J1552    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         أٌمن أسامة-  أمل ورقلة 22R30J0475    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  جار هللا رشٌد-  أمل ورقلة 22R30J1584    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  محجر فارس-  شباب قصر ورقلة 22R30J1447    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         صٌد فارس-  شباب قصر ورقلة 22R30J1389    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  طاهرة توفٌق-  شباب قصر ورقلة 22R30J1391    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:17/12/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد الهمايسة / وفاق المغير)  مقابلة 0341القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1917 بوزقاق محمد الطاهر-  وفاق المغٌر  

بدٌدة أحمد-  إتحاد الهماٌسة 22R30J0695    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    22/12/2022 تدفع 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                

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0098 بالطٌب لحسن-  إتحاد الهماٌسة  
 

:17/12/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب جامعة / شباب تبسبست)  مقابلة 0342القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بشراٌر أحمد-  شباب تبسبست 22R30J2094    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         عمٌشً ٌاسٌن-  شباب تبسبست 22R30J2514    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  نهاب جالل-  شباب تبسبست 22R30J3101    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  دباب مسعود-  شباب جامعة 22R30J0797    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         فتٌتً محمد لحسن-  شباب جامعة 22R30J0793    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:17/12/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب مولودية المخادمة / نادي المنظر لجميل)  مقابلة 0343القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  رزٌق نجم الدٌن-  نادي المنظر الجمٌل 22R30J0704    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1801 حسانً حكٌم-  نادي المنظر الجمٌل         
  قوراري أنٌس الرحمان-  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J1931    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  زٌتونً محمد نجٌب-  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J2080    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مٌحً عبد الرحمان           -  نادي المنظر الجمٌل 22R30J0258 بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم  

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

  بضٌاف إسماعٌل               -  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J2574  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

 

 

 

 

 



:17/12/2022 فئة األكابر ليوم (أولمبي الوادي /  بلدية إليزيشباب )  مقابلة 0344القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  قاسمٌة الغانً-  شباب بلدٌة إلٌزي 22R30J1144    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1342 شنً عصام-  شباب بلدٌة إلٌزي  
  قاسمً ٌعقوب-  أولمبً الوادي 22R30J0591    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0593 مدلل أحمد عادل-  أولمبً الوادي  
:غرامات  

 

  22/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شباب بلدية إليزي  )ٌ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  

:أحداث أشير عليها  

حٌث صرح محافظ اللقاء بانه بعد نهاٌة اللقاء قام أحد المناصرٌن بإجتٌاح أرضٌة الملعب لٌقع تشابك بٌنه و بٌن أحد العبً-   

.(أولمبي الوادي  )  الفرٌق الضٌف   

حٌث أن الواجب التنظٌمً ٌقع على عاتق الفرق سواء المحلٌة أو الزائرة و علٌه قررت اللجنة فً هذا الصدد تطبٌق نص-   

:القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  من04 الفقرة 47  المادة   

.22/12/2022 دون جمهور إبتداء من (02)بمقابلتٌن  (شباب بلدٌة إلٌزي  )معاقبة نادي -    

  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ( شباب بلدية إليزي )ٌدفعها نادي  غرامة نافذة  دج2.5000 خمسة و عشرون ألف- 

  22/12/2022.  
 

  (ب )الفوج 
 

:16/12/2022فئة األكابر ليوم  ( هالل بلدية غرداية / مستقبل موفلون)  مقابلة 0345القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بارود نبٌل-  هالل بلدٌة غرداٌة 22R30J0806    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         بلمدانً عثمان-  هالل بلدٌة غرداٌة 22R30J1217    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:16/12/2022فئة األكابر ليوم  ( وفاق عين ماضي/ الشعار الرياضي نهقار  ) مقابلة 0346قم القضية ر  

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0185 محجوب السٌد أحمد-  الشعار الرٌاضً نهقار  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1006 سنانً ٌوسف-  الشعار الرٌاضً نهقار         

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1208 ًزاوي أحمد عمار-  وفاق عٌن ماض  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0897 ًماٌدي إسالم-  وفاق عٌن ماض  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1332 ًدحداح بودالً-  وفاق عٌن ماض 

:غرامات  
 

  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ( الشعار الرياضي نهقار )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا  بسبب عدم حضور مدرب النادي22/12/2022   

  (.هواة 

 

 

 

 

 

 



 

:16/12/2022فئة األكابر ليوم  ( رائد سيدي ساعد / مولودية البيضاء) مقابلة  0347القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن الحاج بن ٌمٌنة-  مولودٌة البٌضاء 22R30J1462    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         بلمواز محمد نذٌر-  مولودٌة البٌضاء 22R30J1195    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         بوقر تاصر-  رائد سٌدي ساعد 22R30J0632    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ( رائد سيدي ساعد )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا  بسبب عدم حضور مدرب النادي22/12/2022   

  (.هواة 
 

:16/12/2022 فئة األكابر ليوم ( نصر حاسي الدالعة / إتحاد بريان)  مقابلة 0348القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         بورقعة مبارك-  إتحاد برٌان 22R30J0861    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         بٌران طارق زٌاد-  نصر حاسً الدالعة 22R30J1027    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن مهٌة صهٌب                -  نصر حاسً الدالعة 22R30J1039  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:غرامات  
 

 22/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( نصر حاسي الدالعة )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

من القانون  02فقرة  53)  لنص المادة طبقا بسبب عدم حضور مدرب النادي لصنف األكابر و تعوٌضه بمدرب الفئات الشبانٌة

  (.هواة المنظم لبطولة كرة القدم
 

:17/12/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب بلدية عين صالح / إتحاد الخنق)  مقابلة 0349القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  مقبول شفٌق-  إتحاد الخنق 22R30J1253    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         زٌات عبد الحكٌم-  إتحاد الخنق 22R30J1251    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

قمري عبد الكرٌم-  إتحاد الخنق 22R30J1659    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    22/12/2022 تدفع 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                

  بلمٌن أحمد خلٌل-  شباب بلدٌة عٌن صالح 22R30J0229    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بلبركة سهٌل                    -  شباب بلدٌة عٌن صالح 22R30J1264  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:17/12/2022فئة األكابر ليوم ( إتحاد أفلو / شباب قصر الحيران)  مقابلة 0350القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         ترٌش حمزة-  شباب قصر الحٌران 22R30J1233    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         بورنان أحمد-  شباب قصر الحٌران 22R30J1516    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  جاللً زكرٌاء-  إتحاد أفلو 22R30J2384    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         مخلوفً صالح الدٌن-  إتحاد أفلو 22R30J2571    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي الثاني فئة 

 

 (أ  )الفوج 
 

:16/12/2022 فئة األكابر ليوم ( شباب سيدي بوعزيز/ شباب الحدب )  مقابلة 0351القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بودشٌشة هشام-  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1612    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بن طاجٌن ناصر نور الٌقٌن-  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1611    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:غرامات  

 

  22/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شباب سيدي بوعزيز  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

 (. هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا  بسبب عدم حضور مدرب النادي
 

:17/12/2022فئة األكابر ليوم  ( أمل سيدي مهدي / سيدي بلخير الشط)  مقابلة 0352القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  مسروق محمد الحاج بلخٌر-  سٌدي بلخٌر الشط 22R30J1535    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         بوسعٌد فتح الدٌن-  سٌدي بلخٌر الشط 22R30J3029    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

معروف ولٌد-  سٌدي بلخٌر الشط 22R30J1529    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    22/12/2022 تدفع 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                

  خضاري محمد ألمٌن-  أمل سٌدي مهدي 22R30J1055    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:غرامات  

 

  22/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (أمل سيدي مهدي  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

 (. هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا  بسبب عدم حضور مدرب النادي
 

:17/12/2022فئة األكابر ليوم  ( نجم باب الوادي / القبة تماسين)  مقابلة 0353القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2428 فرورو الحاج محمد العٌد-  القبة تماسٌن  

  قماري محمد بشٌر-  نجم باب الوادي 22R30J2535    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:غرامات  

 

22/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (القبة تماسين  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف-   

  (.هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا  بسبب عدم حضور مدرب النادي
 

 

 



 

:17/12/2022فئة األكابر ليوم  ( نادي المقارين / شباب حاسي مسعود)  مقابلة 0354القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  تلً محمد سفٌان-  شباب حاسً مسعود 22R30J3039    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  زواوي عبد القادر-  شباب حاسً مسعود 22R30J0156    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  زٌدي الشاٌع-  شباب حاسً مسعود 22R30J2552    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  عٌشاوي المعتصم باهلل-  نادي المقارٌن 22R30J2228    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:غرامات  

 

  22/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (نادي المقارين  )ٌ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  
 

:17/12/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب سيدي عمران / أهلي القرارة)  مقابلة 0355القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  الداودي حرز هللا-  أهلً القرارة 22R30J0273    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         فقٌر الحاج عمر-  أهلً القرارة 22R30J0295    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0302 قوٌدري ٌاسر-  أهلً القرارة  

جالبً ٌوسف-  شباب سٌدي عمران 22R30J0479    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    22/12/2022 تدفع 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                

حمٌة عبد الودود-  شباب سٌدي عمران 22R30J0599    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    22/12/2022 تدفع 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                

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0060 عثمانً حمزة-  شباب سٌدي عمران  
 

:17/12/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد قمار / أمل العقلة)  مقابلة 0356القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  خدٌر محمد-  أمل العقلة 22R30J1671    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  ٌونسً أٌمن-  أمل العقلة 22R30J1673    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  رضوانً محمد زٌاد-  أمل العقلة 22R30J2129    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بلة باسً عبد الغانً-  إتحاد قمار 22R30J0286    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  قحف عبد الحمٌد-  إتحاد قمار 22R30J0280    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  خلٌقة حمزة-  إتحاد قمار 22R30J0555    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( ب )الفوج 
 

:09/12/2022فئة األكابر ليوم  ( أولمبي بوعامر / مولودية بامنديل)  مقابلة 0357القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  خوٌلد عٌسى سٌف الدٌن-  مولودٌة بامندٌل 22R30J3408    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  لحمام مروان-  مولودٌة بامندٌل 22R30J0730    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1556 كبدي شرف الدٌن-  مولودٌة بامندٌل         
  هدروق أحمد-  أولمبً بوعامر 22R30J1860    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  أوالد سالم محمد-  أولمبً بوعامر 22R30J1861    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  بن فردٌة إبراهٌم-  أولمبً بوعامر 22R30J1867    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  مغار عباس-  أولمبً بوعامر 22R30J1871    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1862 رجٌمً شعٌب-  أولمبً بوعامر         

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  نقاٌس عبد العزٌز              -  مولودٌة بامندٌل 22R30J0733  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:غرامات  

  سوءبسبب 15/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (أولمبي بوعامر) غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة- 

. ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة130) قا لنص المادة طب  ( إنذارات05) التسٌٌر للفرٌق    

 

:14/12/2022فئة األكابر ليوم  ( مولودية المقارين / أتليتيك حاسي مسعود)  مقابلة 0358القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  حمادو إبراهٌم-  مولودٌة المقارٌن 22R30J1938    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  عمارة زكرٌاء-  مولودٌة المقارٌن 22R30J1932    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:17/12/2022فئة األكابر ليوم  ( أمل سوف / شباب لقراف)  مقابلة 0359القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0277 بن عطا هللا صابر-  شباب لقراف  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2518 غربً محمد-  أمل سوف         
:غرامات  

 

22/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (أمل سوف  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف-   

  (.هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا  بسبب عدم حضور مدرب النادي
 

:17/12/2022فئة األكابر ليوم  (نادي أم الطيور  / مولودية حاسي مسعود)  مقابلة 0360القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  إسماعٌلٌة أمٌر-  نادي أم الطٌور 22R30J1149    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

  22/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (مولودية حاسي مسعود  )ٌ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  
 

 

 



 

:17/12/2022فئة األكابر ليوم  ( أتليتيك حاسي مسعود / مولودية بامنديل)  مقابلة 0361القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  قرٌدة عبد العزٌز-  مولودٌة بامندٌل 22R30J3050    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

مش هاشم-  مولودٌة بامندٌل 22R30J0728    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    22/12/2022 تدفع 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                

زعطوط عبد المالك-  مولودٌة بامندٌل 22R30J0719    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    22/12/2022 تدفع 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                

عطوات زٌن العابدٌن-  مولودٌة بامندٌل 22R30J2714    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    22/12/2022 تدفع 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                

  شنٌن كمال-  أتلٌتٌك حاسً مسعود 22R30J0158    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  بازٌن عبد هللا-  أتلٌتٌك حاسً مسعود 22R30J0988    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  خمٌس نعٌم-  أتلٌتٌك حاسً مسعود 22R30J0071    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

بن زغمان عبد العالً-  أتلٌتٌك حاسً مسعود 22R30J0061    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    22/12/2022 تدفع 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                

:      أشير عليهمسير 
 

 باإلقصاء 017322R30Eرخصة رقم بوشرٌط عبد اللطٌف  ( مولودية بامنديل ) مدرب صنف األكابر بفرٌق معاقبة- 

تدفع فً أجل  دج 20.000 غرامة نافذة  قدرها +  أشهر بسبب إهانة و محاولة اإلعتداء على الحكم الرئٌس06ًالنافذ لمدة 

 (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة120)  لنص المادة طبقا 22/12/2022 ارٌختشهر إبتداء من  

:غرامات  

  سوءبسبب 22/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( مولودية بامنديل)غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة- 

. ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة130) قا لنص المادة طب  ( إنذارات05) التسٌٌر للفرٌق    

 

:17/12/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد الزقم  / مدرسة أمل النزلة)  مقابلة 0362القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن جروة رمضان-  مدرسة أمل النزلة 22R30J0200    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0092 خلفاوي لخضر-  مدرسة أمل النزلة         

كٌحل لخضر-  مدرسة أمل النزلة 22R30J0034    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    22/12/2022 تدفع 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                

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1476 أحمودة ٌاسر-  إتحاد الزقم  

سوٌد محمد-  إتحاد الزقم 22R30J1561    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    22/12/2022 تدفع 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                

 

 
 

 

 



 

:17/12/2022فئة األكابر ليوم  (مولودية سيدي سليمان  / شباب عين قديمة)  مقابلة 0363القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بركة مٌلود-  شباب عٌن قدٌمة 22R30J2475    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         معمري عمر-  شباب عٌن قدٌمة 22R30J2449    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

رواي لقمان-  شباب عٌن قدٌمة 22R30J2538    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    22/12/2022 تدفع 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                

  فرٌحً رصافً-  مولودٌة سٌدي سلٌمان 22R30J1774    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         طرباخ غبد المنعم-  مولودٌة سٌدي سلٌمان 22R30J1851    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
إهانة الحكم الرئٌسًبطاقة حمراء بسبب      22R30J2538 رواي لقمان-  شباب عٌن قدٌمة  

  تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخدج 10.000 قدرها  نافذةغرامة مالٌة+ مقابالت نافذة ( 04)ربعة                ٌعاقب باإلقصاء أل

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 112)  طبقا لنص المادة 22/12/2022                 

 :     مسير تم إنذاره

 الرئٌسً و بالتالً ٌعاقب باإلقصاء النافذ معمري عبد الفتاح باإلحتجاج على الحكم ( عين قديمةشباب  )نادي طبٌب قٌام - 

طبقا لنص المادة  22/12/2022 شهر إبتداء من تارٌخ تدفع فً أجل دج 2.000 غرامة نافذة  قدرها+  لمقابلة واحدة  

  (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101 )  
 

:17/12/2022فئة األكابر ليوم  ( مستقبل بلدة عمر / شباب القواطين) مقابلة 0364القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  غطاس عبد المنعم-  مستقبل بلدة عمر 22R30J2793    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         شاشة محمد عبد التواب-  مستقبل بلدة عمر 22R30J1283    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:17/12/2022فئة األكابر ليوم  ( أولمبي بوعامر / نادي سيدي خويلد)  مقابلة 0365القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  بوخرشة عماد الدٌن-  نادي سٌدي خوٌلد 22R30J0981    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         قوارح حسٌن-  نادي سٌدي خوٌلد 22R30J1473    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  بن نانة سعٌد-  أولمبً بوعامر 22R30J1958    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         صقر محمد المهدي-  أولمبً بوعامر 22R30J1956    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

 ( ج )الفوج 
 

:14/12/2022فئة األكابر ليوم  (أمل عين ماضي  / وداد مدينة زلفانة)  مقابلة 0366القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1093 أل سٌد الشٌخ أحمد-  وداد مدٌنة زلفانة         
  ودنانً العٌد-  أمل عٌن ماضً 22R30J0356    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0673 ًبن قٌط خلٌفة-  أمل عٌن ماض         
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0358 ًزاوي الطٌب-  أمل عٌن ماض         

 

 



:16/12/2022فئة األكابر ليوم  ( أمل سيدي بوزيد / رائد المنيعة)  مقابلة 0367القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بلعمى بوبكر الصدٌق-  رائد المنٌعة 22R30J0351    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0892 نواصر محمد رضا-  رائد المنٌعة  

:غرامات  
 

22/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (أمل سيدي بوزيد  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف-   

  (.هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا  بسبب عدم حضور مدرب النادي
 

:17/12/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد العسافية / أمل عين ماضي)  مقابلة 0368القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  خرٌفً صالح-  إتحاد العسافٌة 22R30J1997    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  لرقط مصطفى-  إتحاد العسافٌة 22R30J0504    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:17/12/2022فئة األكابر ليوم  ( مستقبل لماضي / رائد متليلي)  مقابلة 0369القضية رقم   

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

. بعد اإلطالع على تقرٌرمحافظ اللقاء-   

.(مستقبل لماضي  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

.و اإلستماع للتصرٌحات (مستقبل لماضي  )بعد إستقبال إدارة نادي -   

.بعد إستدعاء الحكم الرئٌسً و مساعده الثانً و اإلستماع لتصرٌحاتهما من طرف لجنة اإلنضباط و لجنة التحكٌم-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  لبقع عبد هللا-  رائد متلٌلً 22R30J2388    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2100 ًقرباتً عبد الصمد-  رائد متلٌل         
  فهدي أسامة-  مستقبل لماضً 22R30J2227    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2181 ًسقاد  محمد-  مستقبل لماض         
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2180 ًأمحمد ٌحً-  مستقبل لماض         

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1787 ًلزهر إلٌاس سٌد أحمد-  مستقبل لماض         

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  فهدي أسامة-  مستقبل لماضً 22R30J2227                  بطاقة حمراء بسبب محاولة اإلعتداء

  دج             5.000غرامة نافدة قدرها  + 22/12/2022 مقابالت إقصاء نافذة إبتداء من تارٌخ 08ٌعاقب بـ على الحكم الرئٌسً 
.   (القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  من 120)  لنص المادة  طبقا22/12/2022 إبتداء من تارٌختدفع فً أجل شهر   

:      ت اإلشارة عليهمسير تم
 

 باإلقصاء 007022R30Eرخصة رقم شٌخ بوبكر الصادق  ( مستقبل لماضي ) مدرب صنف األكابر بفرٌق معاقبة مساعد- 

  ارٌختشهر إبتداء من  تدفع فً أجل دج 10.000 غرامة نافذة  قدرها +  أشهر بسبب إهانة الحكم الرئٌس06ًالنافذ لمدة 

 (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة112)  لنص المادة طبقا 22/12/2022 

:غرامات  

  بسبب 22/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (مستقبل لماضي) غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة- 

. ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة130) قا لنص المادة طب  ( إنذارات06) التسٌٌر للفرٌق سوء   

 

22/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (مستقبل لماضي  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف-   

  (.هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا  بسبب عدم حضور مدرب النادي
 



 

:17/12/2022فئة األكابر ليوم  ( وفاق بريدة / ترجي مرماد)  مقابلة 0370القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0831 جباري جلول-  ترجً مرماد  

  قاسمً عمر الفاروق-  ترجً مرماد 22R30J0830    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J3009 طهاري عبد القادر-  وفاق برٌدة  

 

:17/12/2022فئة األكابر ليوم  ( وداد مدينة زلفانة /  وداد اإلسماعيلي القرارة) مقابلة 0371القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  هرٌمك محمد-  وداد اإلسماعٌلً القرارة 22R30J3475    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0217 رمضانً قاسم-  وداد اإلسماعٌلً القرارة  

  بن بادة عبد القادر-  وداد مدٌنة زلفانة 22R30J1092    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:20/12/2022فئة األكابر ليوم  ( وداد اإلسماعلي القرارة / رائد المنيعة)  مقابلة 0372القضية رقم   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  ساٌح محمد نجٌب              -  رائد المنٌعة 22R30J0389  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

  رمضانً قاسم                  -  وداد اإلسماعٌلً القرارة 22R30J0217  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

  سنة(19)مقابالت كأس الجمهورية لفئة األواسط األقل من 
 

( الدور الثالث )  

 

:16/12/2022فئة األواسط ليوم  (شباب بلدية تاغزوت  / أمل سريع متليلي)  مقابلة 0373القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      22R30J2821 ًطالب احمد نبٌل              -  أمل سرٌع متلٌل  

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      21R30J2649 ًموالي لخضر محمد         -  أمل سرٌع متلٌل  
بسً محمد صغٌر            -  شباب بلدٌة تاغزوت 22R30J0779 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      22R30J0573 صحراوي محمد لمٌن        -  شباب بلدٌة تاغزوت  

:غرامات  
 

  22/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( أمل سريع متليلي )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 5.000 خمسة أالف- 

  (.الفئات الشبانية  كرة القدممن القانون المنظم لبطولة 02فقرة  45)  لنص المادة طبقا     بسبب عدم حضور مدرب النادي
 

  22/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شباب بلدية تاغزوت )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 5.000 خمسة أالف- 

  (.الفئات الشبانية  كرة القدممن القانون المنظم لبطولة 02فقرة  45)  لنص المادة طبقا  بسبب عدم حضور مدرب النادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:17/12/2022فئة األواسط ليوم  (مستقبل الجماهرية  / شباب بني ثور)  مقابلة 0374 القضية رقم  

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بركة محمد عبد المنعم       -  مستقبل الجماهرٌة 22R30J0157 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

جلولً عبد المنعم            -  مستقبل الجماهرٌة 22R30J0160 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      21R30J0747 صوٌلحً عمران             -  مستقبل الجماهرٌة  

 

:20/12/2022فئة األواسط ليوم  (إتحاد بلدية ورقلة  / إتحاد بلدية األغواط)  مقابلة 0375القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
سعٌدي ٌوسف                -  إتحاد بلدٌة األغواط 22R30J3554 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
بن علً صالح               -  إتحاد بلدٌة األغواط 22R30J3544 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

زعطوط عبد الرحمان       -  إتحاد بلدٌة ورقلة 22R30J3257 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

المهلوب محمد أسامة         -  إتحاد بلدٌة ورقلة 22R30J3304 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بلعٌد بالل منصور           -  إتحاد بلدٌة ورقلة 22R30J3197 بطاقة حمراء بسبب إهانة العب منافس  

     22/12/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500 غرامة مالٌة قدرها+ نافذة ( 02)ٌعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن 

.(لبطولة كرة القدم الفئات الشبانية    من القانون المنظم94)                طبقا لنص المادة   

:غرامات  
 

  22/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( إتحاد بلدية األغواط )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 5.000 خمسة أالف- 

   (.الفئات الشبانية  كرة القدممن القانون المنظم لبطولة 02فقرة  45)  لنص المادة طبقا     بسبب عدم حضور مدرب النادي
 

:20/12/2022فئة األواسط ليوم  (إتحاد الزاوية العابدية  / أكاديمية األغواط)  مقابلة 0376القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
الجمعً عبد الرحمان        -  إتحاد الزاوٌة العابدٌة 22R30J2887 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

بورزق عبد الكرٌم           -  أكادٌمٌة األغواط 22R30J0608 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
بودراع زكرٌاء               -  أكادٌمٌة األغواط 22R30J0543 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي   رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

ل إنذارٌنيحصتبطاقة حمراء بسبب   22R30J0786 كلبٌت سٌد أحمد         -  أكادٌمٌة األغواط       

.          ( كرة القدم الفئات الشبانية  من القانون المنظم لبطولة87)   طبقا لنص المادة نافذة(01) ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة  

:غرامات  
 

  22/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (أكاديمية األغواط  )ٌدفعها نادينافذة غرامة  دج 10.000 فعشرة أال - 

.  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة86) لنص المادة  عدم تأكٌد اإلحتراز المدون على ورقلة المقابلة طبقا سبب ب  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:20/12/2022فئة األواسط ليوم  (إتحاد حاسي الرمل  / شباب جامعة)  مقابلة 0377القضية رقم   

. على ورقة المقابلةبعد اإلطالع-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر محافظ اللقاء-   

.بعد اإلطالع على الشهادة الطبٌة المسلمة للحكم من طرف مصلحة الطب الشرعً-   

(إتحاد حاسي الرمل  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأنه تعرض إلعتداء جسدي جماعً تسبب فٌه عدد من العبً نادي -   

األمر الذي تسبب له فً ضرر جسدي حسب ما أثبتته الشهادة الطبٌة المرفقة بالملف و التً حددت فٌها مدة العجز الكلً    

.ٌوما 15   عن العمل بـأقل من  

حٌث أن محافظا اللقاء األول و الثانً قد صرحا بأن الحكم الرئٌسً تعرض فعال لإلعتداء الجسدي مباشرة بعد إعالنه عن-   

.  نهاٌة الوقت القانونً للمقابلة  

 
 

 لهذه األسباب و ألجلها
 

: من قانون اإلتحاد الجزائري لكرة القدم المنظم لبطولة الفئات الشبانية101نطبق نص المادة -   
 

 (01 ) باإلقصاء النافذ لمدة سنة(إتحاد حاسي الرمل  )من نادي  22R30J1497رخصة رقم معاقبة  الالعب عٌوانة هٌثم - 

  ٌوما مثبت بشهادة طبٌة صادرة عن15  بسبب اإلعتداء الجسدي على حكم الساحة ما نجم عنه عجز عن العمل ألقل من 

  .22/12/2022 ارٌختشهر إبتداء من  تدفع فً أجل دج 5.000 غرامة نافذة  قدرها +   مصلحة الطب الشرعً
 

  باإلقصاء النافذ لمدة(إتحاد حاسي الرمل  )من نادي  311022R30Jرخصة رقم معاقبة  الالعب فرحاوي عبد الرحمان - 

  ٌوما مثبت بشهادة طبٌة15 بسبب اإلعتداء الجسدي على حكم الساحة ما أنجم عنه عجز عن العمل لمدة أقل من (01 )  سنة

 .22/12/2022 ارٌختشهر إبتداء من  تدفع فً أجل دج 5.000 غرامة نافذة  قدرها +   صادرة عن مصلحة الطب الشرعً
  

  باإلقصاء النافذ لمدة(إتحاد حاسي الرمل  )من نادي  310922R30Jرخصة رقم معاقبة  الالعب روان محمد أٌمن - 

  ٌوما مثبت بشهادة طبٌة15 بسبب اإلعتداء الجسدي على حكم الساحة ما نجم عنه عجز عن العمل لمدة أقل من (01 )  سنة

 .22/12/2022 ارٌختشهر إبتداء من  تدفع فً أجل دج 5.000 غرامة نافذة  قدرها +   صادرة عن مصلحة الطب الشرعً
  

  باإلقصاء النافذ لمدة(إتحاد حاسي الرمل  )من نادي  327922R30Jرخصة رقم معاقبة  الالعب جاب هللا مولود - 

  ٌوما مثبت بشهادة طبٌة15 بسبب اإلعتداء الجسدي على حكم الساحة ما نجم عنه عجز عن العمل لمدة أقل من (01 )  سنة

 .22/12/2022 ارٌختشهر إبتداء من  تدفع فً أجل دج 5.000 غرامة نافذة  قدرها +   صادرة عن مصلحة الطب الشرعً
  

  باإلقصاء النافذ لمدة سنة(إتحاد حاسي الرمل  )من نادي  324822R30Jرخصة رقم معاقبة  الالعب جباٌرٌة حركات - 

  ٌوما مثبت بشهادة طبٌة15 بسبب اإلعتداء الجسدي على حكم الساحة ما نجم عنه عجز عن العمل لمدة أقل من (01 ) 

 .22/12/2022 ارٌختشهر إبتداء من  تدفع فً أجل دج 5.000 غرامة نافذة  قدرها +   صادرة عن مصلحة الطب الشرعً
 

  (01 ) باإلقصاء النافذ لمدة سنة(إتحاد حاسي الرمل  )من نادي  327622R30Jرخصة رقم معاقبة  الالعب نجام محمد -  

  ٌوما مثبت بشهادة طبٌة صادرة 15   بسبب اإلعتداء الجسدي على حكم الساحة ما نجم عنه عجز عن العمل لمدة أقل من 

 .22/12/2022 ارٌختشهر إبتداء من  تدفع فً أجل دج 5.000 غرامة نافذة  قدرها +    عن مصلحة الطب الشرعً

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 تسوية وضعية عقابية
 
 

 إلى تسوٌة  الرامً 09/12/2022 بتارٌخ 01103 المسجل تحت رقم  (إتحاد أفو) من نادي وارد بعد اإلطالع على الطلب ال- 

  الحالًلموسمل 246022R30J الرخصة رقم بصنف األكابر خاتري أحمد زهٌر صاحب هالوضعٌة العقابٌة لالعب  

  2022/2023 .

 بطاقة صفراء بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم أثناء المباراة التً تحصل على  قد خاتري أحمد زهٌر أن الالعب حٌث- 

 تمت معاقبته من طرف لجنة اإلنضباط و قد 26/11/2022 بتارٌخ (مستقبل موفلون /  إتحاد أفلو  )  التً جمعت

 . مشمولة بالنفاذ(01)  بمقابلة واحد 

 المقابلة الموقعة علٌه و ذلك من خالل ٌستنفذ عقوبة  لم الالعب خاتري أحمد زهٌر بأن (إتحاد أفلو )  فرٌق صرححٌث - 

 .(إتحاد أفلو / الشعار الرياضي نهقار تنمراست  ) باللقاء الذي جمع 02/12/2022  مشاركته بتارٌخ 

 .قد تقدم بطلب لتسوٌة وضعٌة الالعب خاتري أحمد زهٌر ( إتحاد أفلو) نادي حٌث أن - 
 

   

بعد الدراسة قررت اللجنة 
 

المادة  نطبق نص  ( إتحاد أفلو) من نادي 2460R30J22 رخصة رقم خاتري أحمد زهٌرلتسوٌة الوضعٌة العقابٌة الالعب - 

. المنظم لبطولة كرة القدم هواة اإلتحاد الجزائري من قانون 134  

  (01)بمقابلة واحدة  حددةبالعقوبة األصلٌة من جدٌد الم 2460R30J22 رخصة رقم خاتري أحمد زهٌرمعاقبة الالعب - 

فً   ما ٌساوي ( 01 + 01) بالتسوٌة أي   متعلقة(01)مقابلة واحدة  + اإلحتجاج على قرار الحكم الرئٌسً بسبب  نافذة

. 15/12/2022 إبتداء من تارٌخ تٌن نافذ(02)  مقابلتٌنالمجموع 
 

 

 تسوية وضعية عقابية
 

  19/12/2022 بتارٌخ 01112 المسجل تحت رقم (نادي الضاية بن ضحوة ) من نادي وارد بعد اإلطالع على الطلب ال- 

  لموسمل 004322R30J الرخصة رقم بصنف األكابر شالوة أنس صاحب هتسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعب  إلى  الرامً

. 2022/2023  الحالً 

 بطاقات صفراء بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم أثناء المباراة التً جرت تحصل على  قد شالوة أنس أن الالعب حٌث- 

 تمت معاقبته من طرف لجنة اإلنضباط  بمقابلة و قد 13/12/2022 بتارٌخ (رائد متليلي /  نادي الضاية بن ضحوة  )  بٌن

 . مشمولة بالنفاذ(01)  واحد 

 المقابلة الموقعة علٌه و ذلك منٌستنفذ عقوبة  لم الالعب شالوة أنس بأن (الضاية بن ضحوة نادي )  فرٌق صرححٌث - 

 .(نادي الضاية بن ضحوة / جيل بن نانة   ) باللقاء الذي جمع 16/12/2022   خالل مشاركته بتارٌخ 

 .قد تقدم بطلب لتسوٌة وضعٌة الالعب شالوة أنس ( نادي الضاية بن ضحوة) نادي حٌث أن - 
   

بعد الدراسة قررت اللجنة 
 

نطبق   ( نادي الضاية بن ضحوة) فرٌق من 0043R30J22 رخصة رقم شالوة أنسلتسوٌة الوضعٌة العقابٌة الالعب - 

. المنظم لبطولة كرة القدم هواة اإلتحاد الجزائري من قانون 134المادة   نص 

  (01)بمقابلة واحدة  حددةبالعقوبة األصلٌة من جدٌد الم 0043R30J22 رخصة رقم شالوة أنسمعاقبة الالعب - 

فً  ما ٌساوي ( 01 + 01) بالتسوٌة أي   متعلقة(01)مقابلة واحدة  + اإلحتجاج على قرار الحكم الرئٌسً بسبب   نافذة

.22/12/2022 إبتداء من تارٌخ تٌن نافذ(02)  مقابلتٌن المجموع   

 

 



 تسوية وضعية عقابية
 

 إلى الرامً 19/12/2022 بتارٌخ 01122 المسجل تحت رقم  (شباب الحدب) من نادي وارد بعد اإلطالع على الطلب ال- 

  الحالًلموسمل 189422R30J الرخصة رقم بصنف األكابر بن الزائر إدرٌس صاحب ه تسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعب 

 2022/2023 .

 بطاقات صفراء بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم أثناء المباراة التً تحصل على  قد بن الزائر إدرٌس أن الالعب حٌث- 

 تمت معاقبته من طرف لجنة اإلنضباط و قد 19/11/2022 بتارٌخ (أمل العقلة /  شباب الحدب  ) التً جرت بٌن

 . مشمولة بالنفاذ(01)  بمقابلة واحد 

 المقابلة الموقعة علٌه و ذلك من خالل ٌستنفذ عقوبة  لم الالعب بن الزائر إدرٌس بأن (شباب الحدب )  فرٌق صرححٌث - 

 03/12/2022و أٌضا بتارٌخ  (شباب الحدب / شباب حاسي مسعود   ) باللقاء الذي جمع 25/11/2022  مشاركته بتارٌخ 

 الذي  (شباب الحدب / إتحاد النزلة الوادي  ) لٌتم عدم إشراكه أثناء لقاء (سيدي بلخير الشط / شباب الحدب  )   أثناء مباراة

. لكن قبل تقدٌم أي طلب لتسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعب 09/12/2022  جرى بتارٌخ 

 ال ٌعد إستنفاذا للعقوبة طالما لم ٌتقدم النادي (شباب الحدب / إتحاد النزلة الوادي  ) حٌث أن عدم إشراك الالعب بمقابلة- 

 .  بطلب مسبق إلجراء التسوٌة

 .19/12/2022قد تقدم بطلب لتسوٌة وضعٌة الالعب بن الزائر إدرٌس  بتارٌخ  ( شباب الحدب) نادي حٌث أن - 
 

   

بعد الدراسة قررت اللجنة 
 

نطبق نص   ( شباب الحدب) من نادي 1894R30J22 رخصة رقم بن الزائر إدرٌسلتسوٌة الوضعٌة العقابٌة الالعب - 

. المنظم لبطولة كرة القدم هواة اإلتحاد الجزائري من قانون 134المادة   

  (01)بمقابلة واحدة بالعقوبة األصلٌة من جدٌد المقدرة  1894R30J22 رخصة رقم بن الزائر إدرٌسمعاقبة الالعب - 

ما ٌساوي  ( 01 + 01) بالتسوٌة أي   متعلقة(01)مقابلة واحدة  + اإلحتجاج على قرار الحكم الرئٌسً بسبب   نافذة

. 22/12/2022 إبتداء من تارٌخ تٌن نافذ(02)  مقابلتٌنفً المجموع  

 

 إستئناف
 

:09 المحضر رقم 09/12/2022فئة األكابر ليوم  ( شهداء قمار / مدرسة أمل النزلة)  مقابلة 0313القضية رقم   

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر الحكم الرئٌسً-   

. (شهداء قمار  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

.و اإلستماع للتصرٌحات (شهداء قمار  )بعد إستقبال إدارة نادي -   

.بعد إستدعاء الحكم الرئٌسً و اإلستماع لتصرٌحاته من طرف لجنتً اإلنضباط و التحكٌم-   

 :أحداث أشير عليها

 حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأنه بعد نهاٌة اللقاء قد تعرض طاقمه لإلعتداء اللفظً المرافق لمحاولة اإلعتداء الجسدي على- 

  شخصه كما صرح بأن مساعده الثانً تعرض للبصق من قبل بعض المسٌرٌن و كل هاته األفعال كانت من جانب عدد من

 .(شهداء قمار  ) العبً و مسٌري الفرٌق الزائر نادي 

 قد نفت محاولة اإلعتداء الجسدي على الحكم و بالمقابل إعترفت بأن تعامل العبٌها (شهداء قمار  )حٌث أن إدارة نادي -  

 . مع الحكم كان حقٌقة بأسوب غٌر رٌاضً و مشحون و ذلك بسبب خسارة المقابلة
 

 حٌث بعد إجتماع اللجنتٌن تبٌن بأن هنالك بعض األخطاء التحكٌمٌة أثناء اللقاء و التً كانت خارجة عن إرادة الحكمٌن - 

 . الرئٌسً و مساعده الثانً
 

 حٌث تبٌن من خالل تصرٌحات الحكم الرئٌسً بأن الالعب شعر محمد هو من قام بمحاولة اإلعتداء علٌه ما سبب له خدشا- 

 .على مستوى الدراع األٌمن

 

 



 
 

 حٌث أن تجمع الالعبٌن حول الحكمٌن الرئٌسً و مساعده الثانً بعد نهاٌة اللقاء و اإلحتجاج علٌهما بأسلوب همجً ال - 

 .  ٌمكن إعتباره محاولة لإلعتداء
 

 . على الحكمٌن كان له أثر سلبً علٌهما من الناحٌة النفسٌة(شهداء قمار  )حٌث أن الضغط الذي مارسه العبً نادي - 
 

 حٌث أن المساس بالسالمة الجسدٌة للطاقم التحكٌمً ٌعد أمرا غٌر مقبول من الناحٌة القانونٌة ما دامت اإلحترازات التقنٌة- 

 .  من حق كل من لدٌه إعتراض
 

 

 لهذه األسباب قررت اللجنة  الفصل من جديد 
 
 

 مقابالت نافذة بسبب محاولة اإلعتداء  ( 08) باإلقصاء لثمانٌة  040622R30J رخصة رقم معاقبة الالعب شعر محمد- 

ارٌخ تشهر إبتداء من  تدفع فً أجل دج 5.000قٌمته  غرامة مالٌة نافذة بما +  على الحكم الرئٌسً بعد نهاٌة المقابلة

  (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة120)  المادة لنص طبقا 15/12/2022  

 :بالنسبة للباقي-
 

 حٌث أن الطرٌقة التً حدث بها اإلحتجاج على الحكم ال ٌمكن إعتبارها محاولة لإلعتداء بل إحتجاج عن طرٌق التجمع حول - 

 كانت سببا فً بث 040622R30Jرخصة رقم   الحكم و مساعده الثانً و طرٌقة التدخل التً تعامل بها الالعب شعر محمد 

 :  الهلع لدى الحكم الرئٌسً و مساعده الثانً و علٌه

 غرامة نافذة  قدرها + ( 01) باإلقصاء النافذ لمقابلة واحدة  040322R30J رخصة رقم ٌعاقب الالعب رخ محمد - 

من القانون المنظم   02الفقرة  101)  لنص المادة طبقا 15/12/2022 ارٌختشهرإبتداء من  تدفع فً أجل دج 3.000  

  (.القدم هواة لبطولة كرة   
 
 

غرامة نافذة +  ( 01) باإلقصاء النافذ لمقابلة واحدة  027822R30J رخصة رقم ٌعاقب الالعب قادي سفٌان عبد السالم- 

من القانون   02الفقرة  101)  لنص المادة طبقا 15/12/2022 ارٌختشهر إبتداء من  فً أجل تدفع دج 3.000   قدرها

  (. كرة القدم هواة المنظم لبطولة  
 

  غرامة نافذة قدرها+  مقابالت  (04) ألربعة  باإلقصاء النافذ 013122R30Jرخصة رقم نصبة محمد عاقب الالعب ي -

من القانون المنظم لبطولة كرة   112 ) لنص المادة طبقا 15/12/2022تدفع فً أجل  شهر إبتداء من تارٌخ ج د 10.000  

  .الحكم الرئٌسً بعد نهاٌة المقابلةسبب إهانة ب  (القدم هواة  
 

  إبتداءغٌر نافذة( 06 )منها ( 01) باإلقصاء لمدة سنة واحدة  004322R30E رخصة رقمالمدرب درٌس إبراهٌم  معاقبة- 

تدفع فً   دج 20.000 غرامة نافذة  قدرها+ الرئٌسً   بسبب البصق على المساعد الثانً للحكم15/12/2022  من تارٌخ 

 (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة116)  لنص المادة طبقا 15/12/2022 ارٌختإبتداء من  شهر أجل  
  

 غٌر نافذة( 06 )منها ( 01) باإلقصاء لمدة سنة واحدة  22R30D0063 رخصة رقمالكاتب العام  دغمة إبراهٌم  معاقبة- 

تدفع  دج 20.000 غرامة نافذة  قدرها+ الرئٌسً   بسبب البصق على المساعد الثانً للحكم15/12/2022 إبتداء من تارٌخ 

 (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة116)  لنص المادة طبقا 15/12/2022 ارٌختشهر إبتداء من   فً أجل
  

 .الباقي دون تغيير
 

 

 

 

                             المسير اإلداري لقسم اإلنضباط  
                           دريس الهواري               

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


