
 اإلتحاد الجزائري لكرة القدم  

 ورقلة–  القدم لكرةالرابطة الجهوٌة 

2022/2023الموسم الرٌاضً   

11:المحضر رقم  

29/12/2022: الجلسة المنعقدة بتارٌخ  
 

 

  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي األول فئة 

 

(أ  )الفوج   
 

:23/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( إتحاد النخلة/  شباب جامعة ) مقابلة 0378القضٌة رقم   

:غرامات  
 

  29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (إتحاد النخلة  )ٌدفعها نادي نافذة ؼرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

:23/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( شباب بلدٌة إلٌزي/  إتحاد الهماٌسة ) مقابلة 0379القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  برشو عمران-  إتحاد الهماٌسة 22R30J0082    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بن حسٌن عبد الرحمان-  إتحاد الهماٌسة 22R30J0100    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  مزدور محمد أمٌن-  شباب بلدٌة إلٌزي 22R30J0705    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بكوش سٌؾ الدٌن-  شباب بلدٌة إلٌزي 22R30J0699    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
    حسانً الطاهر-  شباب بلدٌة إلٌزي 22R30J1135    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:23/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( شباب تبسبست/  شباب قصر ورقلة ) مقابلة 0380القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  شٌبة أحمد-  شباب قصر ورقلة 22R30J2515    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1381 صٌد بالل-  شباب قصر ورقلة 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1391 طاهرة توفٌق-  شباب قصر ورقلة  

محجر فارس-  شباب قصر ورقلة 22R30J1447    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    29/12/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000ؼرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

                             (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة                

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J3101 نهاب جالل-  شباب تبسبست  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J3914 سلٌمانً مصباح-  شباب تبسبست  

 

:23/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( نادي المنظر الجمٌل/  أمل ورقلة ) مقابلة 0381القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  حسانً حكٌم-  نادي المنظر الجمٌل 22R30J1801    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

 



:23/12/2022فئة األكابر لٌوم  (وفاق المغٌر /  إتحاد عٌن البٌضاء ) مقابلة 0382القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1698 رحٌم سفٌان-  إتحاد عٌن البٌضاء  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1694 جعفور محمد العٌد-  إتحاد عٌن البٌضاء 

بن منصور عبد الباسط-  إتحاد عٌن البٌضاء 22R30J1544    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    29/12/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000ؼرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

                             (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة                

روابح ٌحً-  إتحاد عٌن البٌضاء 22R30J4198    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    29/12/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000ؼرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

                             (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة                

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1629 سوفً عبد الحق-  وفاق المؽٌر  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1586 لعاٌب فتحً-  وفاق المؽٌر 
 

:24/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( نجم بوغفالة / وفاق مقر)  مقابلة 0383القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  خدرون حسام-  وفاق مقر 22R30J2049    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

      دقٌش إبراهٌم-  نجم بوؼفالة 22R30J0076    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

  29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (وفاق مقر  )ٌدفعها نادي نافذة ؼرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

:24/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( مولودٌة شباب المخادمة/ أولمبً الوادي)  مقابلة 0384القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  عٌاشً عمر صالح-  أولمبً الوادي 22R30J0592    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

        جعفري صالح الدٌن -  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J2490    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

  (ب )الفوج 
 

:16/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( رائد حاسً القارة/ إتحاد حاسً الدالعة  ) مقابلة 0385قم القضٌة ر  

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  فروج مولود-  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J1374    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0646 بن السبع علً-  إتحاد حاسً الدالعة         

سعٌدات نذٌر-  رائد حاسً القارة 22R30J0573    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    29/12/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000ؼرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

                             (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة                

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J3841 سلٌمانً عبد النور-  رائد حاسً القارة  
 

 

 

 

 



 

:23/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( إتحاد حاسً الدالعة / إتحاد أفلو) مقابلة  0386القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بوفاتح مٌلود-  إتحاد أفلو 22R30J2387    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         عماري صابر-  إتحاد أفلو 22R30J2389    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 عبٌدات ٌاسٌن-  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J0652    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         زادم صالح الدٌن-  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J0414    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:23/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( الشعار الرٌاضً نهقار تمنراست / هالل بلدٌة غرداٌة) مقابلة  0387القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

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

      بوهاٌشة رمضان-  هالل بلدٌة ؼرداٌة 22R30J0798    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

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

  (.هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا  بسبب عدم حضور مدرب النادي29/12/2022      

 

:23/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( إتحاد برٌان/ وفاق عٌن ماضً ) مقابلة  0388القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1299 ًزٌانً البشٌر-  وفاق عٌن ماض  

        الداودي بن شاعة-  وفاق عٌن ماضً 22R30J2006    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 حمري الحسن-  وفاق عٌن ماضً 22R30J0665    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         زاوي أحمد عمار-  وفاق عٌن ماضً 22R30J1208    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

شانع عبد النور-  إتحاد برٌان 22R30J0734    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
 

:24/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( مستقبل موفلون / رائد سٌدي ساعد) مقابلة  0389القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  قاٌدي محمد الطاهر-  رائد سٌدي ساعد 22R30J0421    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 باصالحً عبد القادر-  مستقبل موفلون 22R30J0557    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 كورٌم عبد اللطٌؾ-  مستقبل موفلون 22R30J0321    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

  29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (رائد سٌدي ساعد  )ٌدفعها نادي نافذة ؼرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

  29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (مستقبل موفلون  )ٌدفعها نادي نافذة ؼرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

:24/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( شباب بلدٌة عٌن صالح / رائد حاسً القارة) مقابلة  0390القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  سعٌدات سفٌان-  رائد حاسً القارة 22R30J0575    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

        سعٌدات عبد السالم أسامة-  رائد حاسً القارة 22R30J0909    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 سلٌمانً عبد النور-  رائد حاسً القارة 22R30J3841    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         زهوانً إلٌاس-  رائد حاسً القارة 22R30J1167    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

سعٌدات إبراهٌم-  رائد حاسً القارة 22R30J0576    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    29/12/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000ؼرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

                             (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة                

  بن زؾ المٌلود-  شباب بلدٌة عٌن صالح 22R30J0692    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         سالمة مختار-  شباب بلدٌة عٌن صالح 22R30J0228    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 علوانً ٌوسؾ-  شباب بلدٌة عٌن صالح 22R30J1076    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         بن عبد الفتاح ٌاسٌن-  شباب بلدٌة عٌن صالح 22R30J0637    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:24/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( إتحاد الخنق / مولودٌة البٌضاء) مقابلة  0391القضٌة رقم   

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر حكم المقابلة-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن عدة عبد الوهاب-  مولودٌة البٌضاء 22R30J2231    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         بن سعٌد مصطفى-  مولودٌة البٌضاء 22R30J1275    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌر   بطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1601 بوفاتح ٌحً  -  مولودٌة البٌضاء 

خطٌر   بطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1462 بن الحاج بن ٌمٌنة -  مولودٌة البٌضاء 

 كربوس محمد رفٌق  -  إتحاد الخنق 22R30J1249    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 بوداري سعد -  إتحاد الخنق 22R30J1260    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  جابري جلول                   -  مولودٌة البٌضاء 22R30J1454  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:أحداث أشٌر علٌها  

بإلقاء الشمارٌخ داخل الملعب و (مولودٌة البٌضاء  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأنه بعد نهاٌة المباراة قام مناصري نادي -   

  المنظم لبطولة  اإلتحاد الجزائريمن قانون (ج  ) الفقرة 49   هو األمر الممنوع من الناحٌة القانونٌة و علٌه نطبق نص المادة

.كرة القدم هواة    

. دون جمهور (01 ) بمقابلة واحدة (مولودٌة البٌضاء  )معاقبة نادي -   

 .29/12/2022ٌخ من تار أجل شهر إبتداء فً تدفع نافذةرامة غ دج 10.000عشرة أالف - 

 

 

 

 

 

 

 



  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي الثانً فئة 

 

 (أ  )الفوج 
 

:13/12/2022 فئة األكابر لٌوم ( إتحاد النزلة الوادي/ نادي بوغفالة )  مقابلة 0392القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 عٌسانً نضال-  نادي بوؼفالة 22R30J1376    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1445 هقً سلٌم-  إتحاد النزلة الوادي  
  بلعربً أسامة-  إتحاد النزلة الوادي 22R30J1444    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

  29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (إتحاد النزلة الوادي  )ٌدفعها نادي نافذة ؼرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

 

:23/12/2022 فئة األكابر لٌوم ( سٌدي بلخٌر الشط/ نادي المقارٌن )  مقابلة 0393القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  عرعار عبد السمٌع-  نادي المقارٌن 22R30J3065    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  عٌنان حمزة-  سٌدي بلخٌر الشط 22R30J1526    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:23/12/2022 فئة األكابر لٌوم ( أمل العقلة/ شباب سٌدي عمران )  مقابلة 0394القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0759 بن صؽٌر عبد الرزاق-  شباب سٌدي عمران  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2126 عطر نور الدٌن-  أمل العقلة  

 

:23/12/2022 فئة األكابر لٌوم ( إتحاد النزلة الوادي/ أمل سٌدي مهدي )  مقابلة 0395القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  جواحً صالح الدٌن-  أمل سٌدي مهدي 22R30J1060    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  بونقاب مٌلود-  أمل سٌدي مهدي 22R30J1056    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

  29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (أمل سٌدي مهدي )ٌدفعها نادي نافذة ؼرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

  29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (إتحاد النزلة الوادي  )ٌدفعها نادي نافذة ؼرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

 

:23/12/2022 فئة األكابر لٌوم ( شباب حاسً مسعود/ إتحاد قمار )  مقابلة 0396القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  دؼمة علً-  إتحاد قمار 22R30J0284    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  ملوح مسعود-  شباب حاسً مسعود 22R30J1701    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بودوح فاتح-  شباب حاسً مسعود 22R30J1702    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  رواي محمد خالد-  شباب حاسً مسعود 22R30J1708    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

 



 

:23/12/2022 فئة األكابر لٌوم ( شباب سٌدي بوعزٌز/ نادي بوغفالة )  مقابلة 0397القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  باسعٌد عبد النور-  نادي بوؼفالة 22R30J0037    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  ذكار منٌر-  نادي بوؼفالة 22R30J0039    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  عمٌر ربٌع-  نادي بوؼفالة 22R30J0399    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بن أحمٌدة جمال الدٌن-  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1641    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بودشٌشة هشام-  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1612    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  جعفري إلٌاس-  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1615    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

  29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شباب سٌدي بوعزٌز )ٌدفعها نادي نافذة ؼرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

 

:23/12/2022 فئة األكابر لٌوم ( أهلً القرارة/ نجم باب الوادي )  مقابلة 0398القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  قماري محمد بشٌر-  نجم باب الوادي 22R30J2535    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  ذهب محمد جوهر-  نجم باب الوادي 22R30J2530    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2481 دوش سعٌد-  نجم باب الوادي         

ولد مبارك ٌعقوب-  أهلً القرارة 22R30J0267    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    29/12/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000ؼرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

                             (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة                

  دوادي حرز هللا-  أهلً القرارة 22R30J0273    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0297 دٌب خٌنش-  أهلً القرارة         

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0294 كرٌبع أحمد-  أهلً القرارة         
:غرامات  

 

  29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (نجم باب الوادي  )ٌدفعها نادي نافذة ؼرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

 

:27/12/2022 فئة األكابر لٌوم (أمل سٌدي مهدي / إتحاد أنقوسة )  مقابلة 0399القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  عٌسانً عبد المجٌد-  إتحاد أنقوسة 22R30J1466    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  قداري محمد أمٌن-  أمل سٌدي مهدي 22R30J1055    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         برٌنوبة محمد رفٌق-  أمل سٌدي مهدي 22R30J1048    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

  29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (أمل سٌدي مهدي )ٌدفعها نادي نافذة ؼرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

:27/12/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب الحدب / أهلً القرارة )  مقابلة 0400القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0740 بن علٌة محمد-  أهلً القرارة  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0294 كرٌبع أحمد-  أهلً القرارة         
  أوالد علً معمر-  أهلً القرارة 22R30J0298    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1904 بقً عبد الرؤوؾ-  شباب الحدب  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1902 نصٌري زكرٌاء-  شباب الحدب         
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      أوالد النوي الحاج سلٌمان-  أهلً القرارة 21R30J0268  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم

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

           بقً بلخٌر             -  شباب الحدب 21R30J1903  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم

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

:27/12/2022 فئة األكابر لٌوم (أمل العقلة / شباب حاسً مسعود )  مقابلة 0401القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  عابد ولٌد عبد الصمد-  شباب حاسً مسعود 22R30J1703    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  عزي طارق-  شباب حاسً مسعود 22R30J2441    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         زاٌد حسام الدٌن-  أمل العقلة 22R30J1674    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         لعماري عبد الرزاق-  أمل العقلة 22R30J2042    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:27/12/2022 فئة األكابر لٌوم (نادي بوغفالة / القبة تماسٌن )  مقابلة 0402القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  مرٌومة هٌثم-  القبة تماسٌن 22R30J2041    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  قونً أسامة-  القبة تماسٌن 22R30J2415    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         كدٌدي سلٌم-  القبة تماسٌن 22R30J2025    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         كروش أنور-  نادي بوؼفالة 22R30J0237    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:28/12/2022فئة األكابر لٌوم  (شباب سٌدي عمران /  نجم باب الوادي ) مقابلة 0403القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 ب محمد جوهرذه-  نجم باب الوادي 22R30J2530    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

منصوري عماد-  نجم باب الوادي 22R30J2525    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    29/12/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000ؼرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

   (.                           من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101)                طبقا لنص المادة 

 بصٌر سالم -  شباب سٌدي عمران 22R30J0527    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

 

 

 

 

 

 

 



 

:28/12/2022فئة األكابر لٌوم  (إتحاد قمار /  سٌدي بلخٌر الشط ) مقابلة 0404القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 شهدي شرؾ الدٌن -  سٌدي بلخٌر الشط 22R30J1527    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 توهامً طه عبد الكرٌم-  سٌدي بلخٌر الشط 22R30J1531    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 محمودي أسامة-  إتحاد قمار 22R30J0549    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 كشٌدة عبد الحً-  إتحاد قمار 22R30J0289    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:غرامات  

 

  و ذلك29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (سٌدي بلخٌر الشط) ؼرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة - 

  فً الوصول المتأخر لسٌارة اإلسعاؾ إلى الملعب األمر الذي أدى إلى التأخٌر فً إنطالق المباراةالتنظٌم المتمثل سوء بسبب 

. (هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131)  قا لنص المادة طب  
 

 ( ب )الفوج 
 

:23/12/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب القواطٌن / أمل سوف )  مقابلة 0405القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2330 بن عمارة محمد الصالح-  أمل سوؾ  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J4155 هنٌات معتز-  أمل سوؾ  
         نوٌر محمد-  أمل سوؾ 22R30J2331    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1923 عثمانً محمد-  شباب القواطٌن  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2323 دبش عبد القادر-  شباب القواطٌن  

 

:23/12/2022 فئة األكابر لٌوم (شباب لقراف / شهداء قمار )  مقابلة 0406القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J3087 شادو محمد عثمان-  شهداء قمار  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0405 دٌوان مخلص-  شهداء قمار  

 

:23/12/2022 فئة األكابر لٌوم (مولودٌة المقارٌن / مولودٌة سٌدي سلٌمان )  مقابلة 0407القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J3079 حٌقة أوبً عبد الحً-  مولودٌة المقارٌن  

سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1173 العابد عبد القادر-  مولودٌة المقارٌن  
 

:23/12/2022 فئة األكابر لٌوم (مولودٌة بامندٌل / إتحاد الزقم )  مقابلة 0408القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1434 خزان إسالم الدٌن-  إتحاد الزقم  

سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J4760 شنٌن محمد ٌزٌد-  مولودٌة بامندٌل  
 

 

 

 

 

 

 



 

:23/12/2022 فئة األكابر لٌوم ( شباب عٌن قدٌمة/ مستقبل بلدة عمر )  مقابلة 0409القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  قاشً ٌوسؾ-  مستقبل بلدة عمر 22R30J1413    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2224 عبد المعز تدار-  مستقبل بلدة عمر  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1568 مونة أٌمن-  مستقبل بلدة عمر         

  معمري محمد عبد الفتاح-  شباب عٌن قدٌمة 22R30J2504    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:24/12/2022 فئة األكابر لٌوم ( مولودٌة حاسً مسعود/ أولمبً بوعامر )  مقابلة 0410القضٌة رقم   

:   العب أشٌر علٌه

 حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأنه قد تعرض إلعتداء جسدي طاله و أحد مساعدٌه بعد نهاٌة اللقاء من طرؾ أحد العبً فرٌق  - 

 و طالما ال ٌوجد ما ٌثبت حدوث ضرر جسدي 237222R30J المدعو عدة ولٌد صاحب الرخصة رقم (أولمبً بوعامر  )    

قدرها نافذة رامة غ+  29/12/2022ٌخ تار من بتداءإ (01)لمدة سنة واحدة   النافذباإلقصاء    بلٌػ فإن الالعب ٌعاقب 

  القانون المنظم لبطولة كرة  من114 ) المادة نص لطبقا 29/12/2022ٌخ من تار أجل شهر إبتداء فً تدفع دج 10.000    

 . (القدم هواة    

:24/12/2022 فئة األكابر لٌوم ( مدرسة أمل النزلة/ أتلٌتٌك حاسً مسعود )  مقابلة 0411القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  عمر إسحاق-  أتلٌتٌك حاسً مسعود 22R30J4373    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  ناٌتً محمد رٌاض-  مدرسة أمل النزلة 22R30J0029    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:27/12/2022 فئة األكابر لٌوم ( أمل سوف/ مولودٌة بامندٌل )  مقابلة 0412القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  نقاٌس عبد العزٌز-  مولودٌة بامندٌل 22R30J0733    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  سوٌقات عبد القادر-  مولودٌة بامندٌل 22R30J0737    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  ؼنابزٌة محمد-  أمل سوؾ 22R30J1747    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  خلوط عبد هللا-  أمل سوؾ 22R30J1752    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  نوٌر محمد-  أمل سوؾ 22R30J2331    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 :   مسٌر تم إنذاره

 الرئٌسً  باإلحتجاج على الحكم22R30E0173 بوشرٌط عبد اللطٌؾ رخصة رقم   (  مولودٌة بامندٌل)نادي مدرب قٌام - 

  ؼرامة نافذة  قدرها + كمضاعفة للعقوبة (01+ )كعقوبة أصلٌة  ( 01 )لمقابلة واحدة و بالتالً ٌعاقب باإلقصاء النافذ  

 من القانون المنظم لبطولة كرة  101)  طبقا لنص المادة 22/12/2022 شهر إبتداء من تارٌخ تدفع فً أجل دج 4.000  

 . 22/12/2022 جلسة ٌوم 361 القضٌة رقم 10 بسبب خرق قرار اللجنة الصادر بالمحضر رقم  (القدم هواة  

 :تنبٌه- 

 بعد أي 2023/2024و تؤجل للموسم الرٌاضً  21/06/2022عقوبة المقابلتٌن بسبب اإلحتجاج تستنفذ مباشرة بعد تارٌخ - 

 .22/12/2022  إستنفاذ عقوبة الستة أشهر التً تبدأ من تارٌخ 

 

 

 



 

:27/12/2022 فئة األكابر لٌوم ( مولودٌة سٌدي سلٌمان/ مستقبل بلدة عمر )  مقابلة 0413القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  لكحل عبد الرحٌم-  مستقبل بلدة عمر 22R30J3996    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  العابد ٌاسر-  مولودٌة سٌدي سلٌمان 22R30J1707    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  بركبٌة شرؾ الدٌن-  مولودٌة سٌدي سلٌمان 22R30J1595    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:27/12/2022 فئة األكابر لٌوم ( نادي أم الطٌور/ شباب القواطٌن )  مقابلة 0414القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  عقال عاطؾ-  شباب القواطٌن 22R30J2283    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌر   بطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1920 مرعً حسٌن-  شباب القواطٌن  

  البار أشرؾ-  نادي أم الطٌور 22R30J0657    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بكاري أكرم-  نادي أم الطٌور 22R30J0775    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:27/12/2022 فئة األكابر لٌوم ( شهداء قمار/ مولودٌة حاسً مسعود )  مقابلة 0415القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  دٌدي خلٌفة-  مولودٌة حاسً مسعود 22R30J2070    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌر   بطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2537 خروبً عبد الكرٌم-  مولودٌة حاسً مسعود  
  جمٌلً إبراهٌم-  شهداء قمار 22R30J0741    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

بسبب  و ذلك29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شهداء قمار) ؼرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة -   

قا لنص المادة فً الوصول المتأخر إلى الملعب األمر الذي أدى إلى التأخٌر فً إنطالق المباراة طبالتنظٌم المتمثل سوء   

 . (هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131)  

:27/12/2022 فئة األكابر لٌوم (أتلٌتٌك حاسً مسعود / نادي سٌدي خوٌلد )  مقابلة 0416القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  رواي عبد السالم-  نادي سٌدي خوٌلد 22R30J1496    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  الدراجً عقبة-  أتلٌتٌك حاسً مسعود 22R30J0157    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بن ساري ولٌد-  أتلٌتٌك حاسً مسعود 22R30J2375    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:27/12/2022 فئة األكابر لٌوم ( مدرسة أمل النزلة/ شباب لقراف )  مقابلة 0417القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بوقفة طارق-  شباب لقراؾ 22R30J0141    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

  لحرش عمار-  مدرسة أمل النزلة 22R30J0058    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

  شٌن إبراهٌم-  مدرسة أمل النزلة 22R30J0093    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:28/12/2022فئة األكابر لٌوم  (نادي المقارٌن /  إتحاد النزلة الوادي ) مقابلة 0418القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 قدوري حمزة عبد الحفٌظ -  إتحاد النزلة الوادي 22R30J1650    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

 مدلل ضٌاء الحق-  إتحاد النزلة الوادي 22R30J2505    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 الصافً أدهم-  نادي المقارٌن 22R30J4035    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

 

 (ج  )الفوج 
 

:16/12/2022 فئة األكابر لٌوم ( نادي الضاٌة بن ضحوة/ جٌل بن نانة )  مقابلة 0419القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  طالب لخضر-  جٌل بن نانة 22R30J0108    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  حمودة مختار-  جٌل بن نانة 22R30J0110    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:23/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( رائد المنٌعة / وداد مدٌنة زلفانة) مقابلة  0420القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1099 دحو أحمد-  وداد مدٌنة زلفانة 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0393 لعور منصور-  رائد المنٌعة  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0398 بلعراقب محمد زهٌر-  رائد المنٌعة  

 

:23/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( جٌل بن نانة / مستقبل لماضً) مقابلة  0421القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  شٌخ بوبكر-  مستقبل لماضً 22R30J2267    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

بوطرفاٌة إبراهٌم-  جٌل بن نانة 22R30J0113    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    29/12/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000ؼرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

                             (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة                

  بوطرفاٌة نور الدٌن-  جٌل بن نانة 22R30J0065    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         راٌسً محً الدٌن-  جٌل بن نانة 22R30J0111    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   22R30J2272 ًزٌدي قدور فتحً             - مستقبل لماض     

    فً  تدفعدج 3.000ؼرامة مالٌة قدرها + ة ذمقابالت ناؾ( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة -                منافس دون إحداث ضرر جسدي 

   .( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 29/12/2022جل شهر إبتداء من تارٌخ أ               

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   22R30J1370 بن درٌس ٌاسٌن                 - جٌل بن نانة  

    فً  تدفعدج 3.000ؼرامة مالٌة قدرها + ة ذمقابالت ناؾ( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة -                منافس دون إحداث ضرر جسدي 

   .( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 29/12/2022جل شهر إبتداء من تارٌخ أ               

:غرامات  
 

  29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (مستقبل لماضً  )ٌدفعها نادي نافذة ؼرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

 

 

 



:23/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( وداد اإلسماعٌلً القرارة / إتحاد العسافٌة) مقابلة  0422لقضٌة رقم ا  

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0513 مشار أحمد-  إتحاد العسافٌة 
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0511 طٌفوري عمر الفاروق-  إتحاد العسافٌة  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0218 بوقرٌنات عادل-  وداد اإلسماعٌلً القرارة  
 

:23/12/2022فئة األكابر لٌوم  (إتحاد بلدٌة األغواط  / نادي الضاٌة بن ضحوة) مقابلة  0423لقضٌة رقم ا  

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 ظاهر رضوان-  نادي الضاٌة بن ضحوة 22R30J0736    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بن ساحة عبد الرزاق-  نادي الضاٌة بن ضحوة 22R30J0721    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بوخلخال إبراهٌم -  إتحاد بلدٌة األؼواط 22R30J0468    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:23/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( اإلتحاد الرٌاضً بلدٌة األغواط / شبٌبة زلفانة) مقابلة  0424القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌر   بطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1157 بحورة صالح الدٌن-  شبٌبة زلفانة 

  بن الساٌح عمار-  اإلتحاد الرٌاضً األؼواط 22R30J2418    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2030 سحنون خالد بن الولٌد-  اإلتحاد الرٌاضً األؼواط  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن النوي عبد الوهاب          -  شبٌبة زلفانة 22R30J0744  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:غرامات  
 

  بسبب29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شبٌبة زلفانة  )ٌدفعها نادي نافذة ؼرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

ك بسببذل  و29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شبٌبة زلفانة )ؼرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالف خمسة-   

  من131)  وهذا تطبٌقا لنص المادةمتأخرة    سوء التنظٌم المتمثل فً الوصول المتأخر للملعب ما نجم عنه إنطالق المباراة

. (هواة القدم المنظم لبطولة كرة  القانون   
 
 

:23/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( رائد متلٌلً / أمل سٌدي بوزٌد) مقابلة  0425القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 زبدة مصطفى-  أمل سٌدي بوزٌد 22R30J0293    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  مٌساوي ٌحً-  أمل سٌدي بوزٌد 22R30J0301    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌر   بطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2117 ًالقروي إسماعٌل-  رائد متلٌل  
  قرباتً عبد الصمد-  رائد متلٌلً 22R30J2100    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  

ك بسبب سوءذل  و29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( رائد متلٌلً )ؼرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالف خمسة-   

  من القانون131)  وهذا تطبٌقا لنص المادةمتأخرة   التنظٌم المتمثل فً الوصول المتأخر للملعب ما نجم عنه إنطالق المباراة

. (هواة القدم  المنظم لبطولة كرة  
 

 

 

 

 

 

 

 



:23/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( أمل عٌن ماضً / وفاق برٌدة) مقابلة  0426القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 طهاري نور الدٌن-  وفاق برٌدة 22R30J2994    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  طٌرش جلول-  وفاق برٌدة 22R30J2980    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  طهاري دحو                    -  وفاق برٌدة 22R30J2999  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

  بلحوت خٌر الدٌن               -  أمل عٌن ماضً 22R30J0373  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:27/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( أمل سٌدي بوزٌد/  وداد مدٌنة زلفانة ) مقابلة 0427القضٌة رقم   

:غرامات  
 

  29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (أمل سٌدي بوزٌد  )ٌدفعها نادي نافذة ؼرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

:27/12/2022 فئة األكابر لٌوم ( رائد متلٌلً/ جٌل بن نانة )  مقابلة 0428القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بخٌل بوبكر-  جٌل بن نانة 22R30J0066    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0065 بوطرفاٌة نور الدٌن-  جٌل بن نانة 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0086 بن طٌرش عبد الرحمان-  جٌل بن نانة  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0174 مخلوفً بشٌر -  جٌل بن نانة  

بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار        22R30J2112 ًعزاوي الشٌخ-  رائد متلٌل  

    29/12/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000ؼرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

                             (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة                

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2100 ًقرباتً عبد الصمد-  رائد متلٌل 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2588 ًلبقع عبد هللا-  رائد متلٌل  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بختاوي محمد                -  جٌل بن نانة 22R30J1127 بطاقة حمراء بسبب السب العلنً  

     29/12/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 3.000 ؼرامة مالٌة قدرها+ نافذة ( 02)ٌعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن 

  (.هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 111)                طبقا لنص المادة 

:غرامات  

  سوءبسبب 29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (جٌل بن نانة) ؼرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة- 

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

:27/12/2022 فئة األكابر لٌوم (  نادي الضاٌة بن ضحوة/إتحادالرٌاضً بلدٌة األغواط )  مقابلة 0429القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  سراي علً-  اإلتحاد الرٌاضً األؼوط 22R30J2149    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 بن موالي أكرم-  اإلتحاد الرٌاضً األؼوط 22R30J2032    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

 



 

:27/12/2022 فئة األكابر لٌوم (  مستقبل لماضً/إتحاد بلدٌة األغواط )  مقابلة 0430القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  قفصً الحسٌن-  اإلتحاد بلدٌة األؼوط 22R30J0500    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 متٌور بوحفص-  مستقبل لماضً 22R30J1784    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:27/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( إتحاد العسافٌة / رائد المنٌعة) مقابلة  0431القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 دودة سفٌان-  رائد المنٌعة 22R30J0397    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:27/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( شبٌبة زلفانة / ترجً مرماد) مقابلة  0432القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 حسناوي جلول-  ترجً مرماد 22R30J0831    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1126 بن عراب بلقاسم -  شبٌبة زلفانة  
 

 ( 1د )الفوج 
 

:23/12/2022فئة األكابر لٌوم  (طارات إلٌزي/  وفاق عٌن أمناس ) مقابلة 0433القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J3018 براهمٌة خالد-  وفاق عٌن أمناس 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2225 خلٌؾ سفٌان-  وفاق عٌن أمناس  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2625 بن ستال علً-  وفاق عٌن أمناس  

  قوادري هباز سعٌد-  وفاق عٌن أمناس 22R30J2626    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2084 بن الزائر محمد أمٌن-  طارات إلٌزي  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1881 عبد الالوي ٌوسؾ محمد-  طارات إلٌزي 

:غرامات  

29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (وفاق عٌن أمناس  )ٌدفعها نادي نافذة ؼرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف-   

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

29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (طارات إلٌزي  )ٌدفعها نادي نافذة ؼرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف-   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  سنة(19)مقابالت كأس الجمهورٌة لفئة األواسط األقل من 
 

( الدور الثالث )  
 

: 10/12/2022فئة األواسط لٌوم  (  أمل عٌن ماضً/إتحاد بلدٌة األغواط )  مقابلة 0434القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
        بن عٌدة ٌاسٌن       -  إتحاد بلدٌة األؼواط 22R30J0471 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار 

   من85)  طبقا لنص  المادة 03/11/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بؽرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

طٌرش بوبكر عبد الرزاق   -  أمل عٌن ماضً 22R30J0893 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
 

:غرامات  

29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (إتحاد بلدٌة األغواط  )ٌدفعها نادي نافذة ؼرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف-   

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

29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (أمل عٌن ماضً  )ٌدفعها نادي نافذة ؼرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف-   

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

( الدور الرابع )  
 

:25/12/2022فئة األواسط لٌوم  (أكادٌمٌة األغواط  / شباب جامعة)  مقابلة 0435القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
طبال بدر الدٌن               -  شباب جامعة 22R30J2682 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

بلقاضً محمد مهدي         -  شباب جامعة 22R30J4284 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
بن عبد القادر محمد          -  شباب جامعة 22R30J2684 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

منصور خالد عبد الرؤوؾ   -  أكادٌمٌة األؼواط 22R30J1068 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
لعروسً مالك                 -  أكادٌمٌة األؼواط 22R30J0803 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

:غرامات  
 

  بسبب29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( أكادٌمٌة األغواط )ٌدفعها نادي نافذة ؼرامة  دج 5.000 خمسة أالف- 

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

:مسٌر أشٌر علٌه  
 

 

 باإلقصاء النافذ لمدة شهرٌن 003422R30Dرخصة رقم بوزكري عمار  ( أكادٌمٌة األغواط ) معاقبة كاتب عام فرٌق- 

لنص  طبقا 29/12/2022 ارٌختشهر إبتداء من  تدفع فً أجل دج 2.500 ؼرامة نافذة  قدرها +  بسبب السب العلنً(02) 

 (. الفئات الشبانٌة المنظم لبطولة كرة القدم القانون من 94)   المادة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:25/12/2022فئة األواسط لٌوم  (إتحاد بلدٌة ورقلة  / وفاق ورقلة)  مقابلة 0436 القضٌة رقم  

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      22R30J1274 حاج سعٌد ضٌاء الدٌن       -  وفاق ورقلة  

مزارة محمد هٌثم             -  إتحاد ورقلة 22R30J3199 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      21R30J3254 بوؼزالة عبد الناصر         -  إتحاد ورقلة  

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      21R30J3260 بخدٌجة منتصر باهلل          -  إتحاد ورقلة  
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      21R30J3190 عقال محمد العربً           -  إتحاد ورقلة  

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي   رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

ل إنذارٌنيحصتبطاقة حمراء بسبب   22R30J3196 بدة عبد العزٌز           -  إتحاد ورقلة       

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

:غرامات  

  بسبب 29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (إتحاد ورقلة ) ؼرامة ٌدفعها نادي  دج 2.500 ألفٌن خمسمائة- 

. (الفئات الشبانٌة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 107) قا لنص المادة طب  ( إنذارات05) التسٌٌر للفرٌق سوء   

 

 

:25/12/2022فئة األواسط لٌوم  (مستقبل الجماهٌرٌة / نادي بلدٌة تقرت )  مقابلة 0437 القضٌة رقم  

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوطالبً مشري              -  نادي بلدٌة تقرت 22R30J2777 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

 

  سنة(19)مقابالت بطولة القسم الجهوي األواسط األقل من 
 

  (أ )الفوج 
 

:25/12/2022فئة األواسط لٌوم  (إتحاد الرباح / إتحاد الحمادٌن )  مقابلة 0438 القضٌة رقم  

:غرامات  
 

  بسبب عدم29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( إتحاد الرباح )ٌدفعها نادي نافذة ؼرامة  دج 5.000 خمسة أالف- 

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

  (ج )الفوج 
 

:25/12/2022فئة األواسط لٌوم  (أمل العقلة / إتحاد قمار )  مقابلة 0439 القضٌة رقم  

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
زوزو محمد ٌاسٌن           -  إتحاد قمار 22R30J0002 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

:غرامات    
 

  بسبب عدم29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( إتحاد قمار )ٌدفعها نادي نافذة ؼرامة  دج 5.000 خمسة أالف- 

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

:غرامات  
 

  بسبب عدم29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( أمل العقلة )ٌدفعها نادي نافذة ؼرامة  دج 5.000 خمسة أالف- 

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

 

 



  ( ي)الفوج 
 

:29/12/2022فئة األواسط لٌوم  (مستقبل بلدة عمر / شباب جامعة )  مقابلة 0440 القضٌة رقم  

:غرامات  
 

  بسبب29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( مستقبل بلدة عمر )ٌدفعها نادي نافذة ؼرامة  دج 5.000 خمسة أالف- 

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

  ( ك)الفوج 
 

:26/12/2022فئة األواسط لٌوم  (ترجً مرماد /  أهلً القرارة) مقابلة 0441 القضٌة رقم  

:غرامات  
 

  بسبب عدم29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( أهلً القرارة )ٌدفعها نادي نافذة ؼرامة  دج 5.000 خمسة أالف- 

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

  بسبب عدم29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( ترجً مرماد )ٌدفعها نادي نافذة ؼرامة  دج 5.000 خمسة أالف- 

من القانون 02فقرة  45)  لنص المادة طبقا  سنة و تعوٌضه بمدرب صنؾ األكابر19  حضور مدرب النادي للفئة األقل من   

  (.الفئات الشبانٌة  كرة القدم المنظم لبطولة

 

  سنة(17) األقل من شبالمقابالت كأس الجمهورٌة لفئة األ
 

  ( الدور الثالث )
 

:25/12/2022 لٌوم شبالفئة األ (وداد اإلسماعٌلً القرارة / هالل بلدٌة غرداٌة )  مقابلة 0442 القضٌة رقم  

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مباركً محمد سلٌم           -  هالل بلدٌة ؼرداٌة 22R30J4969 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

محمدي سٌد علً             -  وداد اإلسماعٌلً القرارة 22R30J3757 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
رمضانً أسامة               -  وداد اإلسماعٌلً القرارة 22R30J3623 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي   رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

ل إنذارٌنيحصتبطاقة حمراء بسبب   22R30J4966 قصة محمد عبد الهادي  -  هالل بلدٌة ؼرداٌة       

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

:غرامات    
 

  بسبب29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( هالل بلدٌة غرداٌة )ٌدفعها نادي نافذة ؼرامة  دج 5.000 خمسة أالف- 

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

  29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( وداد اإلسماعٌلً القرارة )ٌدفعها نادي نافذة ؼرامة  دج 5.000 خمسة أالف- 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

  سنة(15)األقل من صاغرمقابالت كأس الجمهورٌة لفئة األ
 

( الدور األول )  
 

:10/12/2022  لٌومصاغرفئة األ (شباب قصر الحٌران /   هالل عٌن سٌدي علً) مقابلة 0443 القضٌة رقم  

. على ورقة المقابلةبعد اإلطالع-   

. على تقرٌر حكم المباراةبعد اإلطالع-   

  قد قام بالدخول إلى أرضٌة الملعب محاوال التدخل فً(شباب قصر الحٌران  )حٌث صرح حكم اللقاء بأن كاتب عام نادي - 

   صالحٌات الحكم األمر الذي أدى إلى عرقلة السٌر الحسن للمقابلة و الذي ٌعد من الناحٌة القانونٌة خرقا واضحا للنظام العام

:  و علٌه قررت اللجنة  

  من القانون المنظم بؽرامة مالٌة نافذة بقٌمة بسبب سوء التنظٌم طبقا لنص المادة(شباب قصر الحٌران  )معاقبة نادي - 

  الفئات الشبانٌة  كرة القدم لبطولة  
 

( الدور الثالث )  
 

:25/12/2022لٌوم صاغرفئة األ (نجم بوغفالة /   إتحاد النزلة تقرت) مقابلة 0444 القضٌة رقم  

. على ورقة المقابلةبعد اإلطالع-   

.(إتحاد النزلة تقرت  ) على تقرٌر نادي بعد اإلطالع-   

  لهدؾ شرعً(إتحاد النزلة تقرت  ) من الشوط األول بعد إحراز نادي 17حٌث صرح الحكم بأن المقابلة توقفت فً الدقٌقة - 

. بداعً التسلل(نجم بوغفالة  )  تم رفضه من طرؾ إدارة نادي   

. قامت بسحب العبٌها معلنة بذلك رفضها مواصلة لعب المباراة(نجم بوغفالة  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأن إدارة نادي -   
 

   كرة القدم الفئات الشبانٌةمن القانون المنظم لبطولة 52لهده األسباب و الجلها قررت اللجنة تطبٌق فحوى نص المادة   
 

.(إتحاد النزلة تقرت  ) لصالح نادي 03/00 بنتٌجة (نجم بوغفالة  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (نجم بوغفالة ) ٌدفعها نادي نافذة ؼرامة  دج 2.500 ألفٌن خمسمائة-   

 

:25/12/2022 لٌوم صاغرفئة األ (أمل سرٌع متلٌلً / هالل بلدٌة غرداٌة )  مقابلة 0445 القضٌة رقم  

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
دحو عالء الدٌن عبد الفتاح  -  هالل بلدٌة ؼرداٌة 22R30J0799 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

قرادي سفٌان                  -  أمل سرٌع متلٌلً 22R30J3665 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
:غرامات  

 

  بسبب29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( هالل بلدٌة غرداٌة )ٌدفعها نادي نافذة ؼرامة  دج 5.000 خمسة أالف- 

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

:25/12/2022 لٌوم صاغرفئة ال (أمل سرٌع متلٌلً / هالل بلدٌة غرداٌة )  مقابلة 0446 القضٌة رقم  

:غرامات  
 

  بسبب29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( وفاق ورقلة )ٌدفعها نادي نافذة ؼرامة  دج 5.000 خمسة أالف- 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

:25/12/2022 لٌوم صاغرفئة األ (نادي بوغفالة / إتحاد الزاوٌة العابدٌة )  مقابلة 0447القضٌة رقم   
 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر الحكم المتطوع-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر الحكم المعٌن من طرؾ الرابطة الجهوٌة لكرة القدم ورقلة-   

(.إتحاد الزاوٌة العابدٌة  ) نادي  تقرٌربعد اإلطالع على-   

(.نادي بوغفالة  )فرٌق تقرٌر بعد اإلطالع على -   

  . حٌث بعد دراسة جمٌع الوثائق المستلم إتضح و جود خطأ تقنً إرتكبه الحكم المتطوع - 

.  وجود تناقض واضح فً تصرٌحات األطراؾ  -   
 

                  من قانون اإلتحاد الجزائري لكرة القدم المنظم لبطولة الفئات الشبانٌة61لهذه األسباب قررت اللجنة تطبٌق نص المادة 
    

.إعادة برمجة المقابلة إلى وقت الحق-   
 

 

 

 تسوٌة وضعٌة عقابٌة
 

 

 إلى الرامً 25/12/2022 بتارٌخ 01154 المسجل تحت رقم  (إتحاد النخلة) من نادي وارد بعد اإلطالع على الطلب ال- 

  الحالًلموسمل 085222R30J الرخصة رقم بصنؾ األكابر لوبٌري المعراج صاحب هالوضعٌة العقابٌة لالعب تسوٌة  

  2022/2023 .

  بطاقات صفراء متفرقة خالل (04)أربعة تحصل على  قد لوبٌري المعراج هأن العب ب (إتحاد النخلة) صرح نادي  حٌث- 

 .  عدد من المنافسات

  بطرٌقة ألٌة كما (01)مقابلة واحدة ٌستنفذ عقوبة  لم الالعب لوبٌري المعراج بأن (إتحاد النخلة )  فرٌق صرححٌث - 

 .المنظم لبطولة كرة القدم هواة اإلتحاد الجزائري من قانون 102  نصت علٌه المادة 

  تعد ؼٌر قانونٌة األمر الذي ٌستلزم (وفاق مقر / إتحاد النخلة  )حٌث أن مشاركة الالعب لوبٌري المعراج أثناء لقاء -      

 .       إجراء تسوٌة لوضعٌته

 .قد باشر إجراءه القانونً من خالل تقدمه بطلب لتسوٌة وضعٌة الالعب لوبٌري المعراج ( إتحاد ألنخلة) نادي حٌث أن - 
    

بعد الدراسة قررت اللجنة 
 

نطبق نص   ( إتحاد النخلة) من نادي 0852R30J22 رخصة رقم لوبٌري المعراجلتسوٌة الوضعٌة العقابٌة الالعب - 

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

   نافذة(01)بمقابلة واحدة  حددةبالعقوبة األصلٌة من جدٌد الم 0852R30J22 رخصة رقم لوبٌريمعاقبة الالعب - 

ما  ( 01 + 01) بالتسوٌة أي   متعلقة(01)مقابلة واحدة +  إنذارات خالل عدد من المبارٌات (04)  ناجمة عن تحصٌل 

. 29/12/2022 إبتداء من تارٌخ تٌن نافذ(02)  مقابلتٌنالمجموع فً  ٌساوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 



 

 شكوى
 

  على   12/11/2022تقدم بشكوى بتارٌخ  - (ب  )الناشط بالقسم الجهوي األول الفوج  - (مستقبل موفلون  )حٌث تقدم نادي - 

 بتارٌخ (الشعارالرٌاضً نهقار  ) بمنافسه (إتحاد حاسً الدالعة  )  مستوى لجنة اإلنضباط مفادها أنه أثناء اللقاء الذي جمع 

 حامل الرخصة رقم 19 المسمى بختً عبد الوهاب رقم (مستقبل موفلون  ) تم إشراك أحد العبً الشاكً 12/11/2022

027422R30J  صاحب 12و ذلك خلفا لالعبه ٌعقوبً محمد علً رقم  (الشعار الرٌاضً نهقار  )ضمن تشكٌلة نادي  

 .019322R30J  الرخصة رقم 

  قدم صورة توثق مشاركة الالعب بختً عبد الوهاب إلتقطت له بالقرب من (مستقبل موفلون  )حٌث أن الفرٌق الشاكً - 

 .  حكم الساحة باإلضافة لصور أخر توثق مجرٌات اللقاء 

بتارٌخ (الشعار الرٌاضً نهقار / إتحاد حاسً الدالعة  ) قدم ورقة المقابلة التً جمعت (مستقبل موفلون  )حٌث أن فرٌق -   

.   و التً دون فً تشكٌلة العبٌها إسم الالعب ٌعقوبً عبد الوهاب ما ٌثبت مشاركته فً المباراة11/2022 /12    

حٌث أن لجنة اإلنضباط باشرت فً إتباع اإلجراءات فقامت بتوجٌه إستدعاء لكال الفرٌقٌن مطالبة بحضور كاتبه العام و-   

   الالعبٌن بختً عبد الوهاب و ٌعقوبً محمد علً بؽٌة التحقق من هوٌتهما و حدد لذلك جلسة إال ان كال الفرٌقٌن تقدم بعذر

.19/12/2022   فقررت اللجنة أخذ األعذار بعٌن اإلعتبار لتقوم بتمدٌد األجل و حددت جلسة لٌوم   

  قامت بإرسال ممثل عنها دون مثول الالعب بختً عبد الوهاب للتحقق (مستقبل موفلون  )حٌث أن إدارة الفرٌق الشاكً - 

.  من هوٌته  

  حضر ممثل عنه و قام بإحضار الالعب ٌعقوبً محمد علً لإلدالء (الشعار الرٌاضً نهقار  )حٌث أن النادي المشتكى منه - 

.    بتصرٌحاته  

  (إتحاد حاسً الدالعة  )مع  (الشعار الرٌاضً نهقار  )حٌث أن الالعب ٌعقوبً علً صرح بأنه لم ٌشارك أثناء لقاء فرٌقه - 

  .12/11/2022  بتارٌخ 

تبٌن بأن إسم الالعب (الشعار الرٌاضً نهقار / إتحاد حاسً الدالعة  )حٌث بعد الرجوع إلى ورقة المقابلة التً جمعت -   

و هو الذي صرح بعدم إشراكه و هنا ٌوجد تناقض (الشعار الرٌاضً نهقار  )   ٌعقوبً محمد علً مدون ضمن تشكٌلة فرٌقه   

.   واضح بٌن ما صرح به الالعب و ما هو مدون على ورقة المقابلة  

بختً عبد الوهاب ما ٌثبت و ٌؤكد (مستقبل موفلون  )حٌث أن الصورة المرفقة بالملؾ بالملؾ تتطابق مع صورة العب -   

  و المتمثل فً(الشعار الرٌاضً نهقار  ) بخصوص وجود ؼش من طرؾ نادي (مستقبل موفلون  )  صحة إدعاءات نادي 

  لكان(إتحاد حاسً الدالعة  )  إستعمال التزوٌر فً الهوٌة بإشراك العب مكان العب أخر و هو األمر الذي لم ٌتفطن له نادي 

.86  إعترض علٌه بطلب رفع إحتراز وفقا لنص المادة   

حٌث بعد الدراسة توصلت اللجنة إلى أن حالة التزوٌر ثابتة فً قضٌة الحال و مدام ال ٌوجد إحتراز مدون على ورقة مقابلة-   

و منه تطبٌق 26 فإن اللجنة قررت العمل بنص المادة 12/11/2022 لٌوم (الشعار الرٌاضً نهقار / إتحاد حاسً الدالعة  )    

: و بالتالً قررت اللجنة02 الفقرة 02 المتعلقة بالمخالفات المكتشفة من طرؾ الرابطة الحالة 95 نص المادة     

22R30J0274 باإلقصاء النافذ لمدة سنة واحدة بسبب بختً عبد الوهاب رخصة رقم  (مستقبل موفلون  )معاقبة العب نادي -   
   

.(الشعار الرٌاضً نهقار  )المشاركة بطرٌق التزوٌر فً مقابلة مع فرٌق   

 



 

 

  بمنعه29/12/2022 أشهر إبتداء من تارٌخ (06) باإلقصاء النافذ لمدة ستة (الشعار الرٌاضً نهقار  )معاقبة كاتب عام نادي - 

.  من مزاولة الوظائؾ و األنشطة التً لها صلة بكرة القدم  

  باإلقصاء النافذ لمدة سنة(الشعار الرٌاضً نهقار  )من فرٌق  0193R30J22رخصة رقم ٌعقوبً محمد علً معاقبة الالعب - 

 .  بدال عنه(مستقبل موفلون  )  بسبب إستعمال رخصته فً عملٌة التزوٌر بؽرض إشراك العب من فرٌق أخر هو نادي 

.29/12/2022فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (الشعار الرٌاضً نهقار  ) ؼرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج50.000خمسون ألف -   

 

 

 

                             المسٌر اإلداري لقسم اإلنضباط 
 

                           درٌس الهواري               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


