
 اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 ورقلة–  القدم لكرةالرابطة الجهوية 

2022/2023الموسم الرٌاضً   

12:المحضر رقم  

05/01/2023: الجلسة المنعقدة بتارٌخ  
 

 

  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي األول فئة 

 

(أ  )الفوج   
 

:29/12/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد الهمايسة/ مولودية شباب المخادمة  ) مقابلة 0448القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  فرماج زكرٌاء-  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J1883    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

جعفري صالح الدٌن-  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J2490    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    05/01/2023 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                

كودٌا محمد نذٌر-  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J1953    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    05/01/2023 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                

  بدٌدة أحمد-  إتحاد الهماٌسة 22R30J0695    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بالطٌب لحسن-  إتحاد الهماٌسة 22R30J0098    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:29/12/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب قصر ورقلة/ إتحاد النخلة  ) مقابلة 0449القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  معتوقً ٌازٌد-  إتحاد النخلة 22R30J0851    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

محجر عماد الدٌن-  شباب قصر ورقلة 22R30J1384    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
 

:30/12/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد عين البيضاء/ شباب بلدية إليزي  ) مقابلة 0450القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0705 مزدور محمد أمٌن-  شباب بلدٌة إلٌزي  

  سالم سلٌمان-  شباب بلدٌة إلٌزي 22R30J1165    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 بكوش سٌف الدٌن-  شباب بلدٌة إلٌزي 22R30J0699    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2399 خمٌس طه محمد شرٌف-  إتحاد عٌن البٌضاء  
:غرامات  

 

  05/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (إتحاد عين البيضاء  )ٌ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    

 
 



:30/12/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب جامعة/ نجم بوغفالة  ) مقابلة 0451قم القضية ر  

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0059 دقٌش العٌد    - نجم بوغفالة   
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2208 بلوزي محمد-  شباب جامعة  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0777 بن قسوم عمر المصطفى-  شباب جامعة         
 

:31/12/2022فئة األكابر ليوم  ( وفاق مقر/  وفاق المغير ) مقابلة 0452القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  زغٌدي عبد الواحد-  وفاق المغٌر 22R30J1588    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بن شاوي محمد رضوان-  وفاق مقر 22R30J2796    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

  (ب )الفوج 
 

:30/12/2022فئة األكابر ليوم  ( وفاق عين ماضي/ شباب قصر الحيران  ) مقابلة 0453القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0134 ًداودي سعد-  وفاق عٌن ماض  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  قرزو أمٌن                      -  شباب قصر الحٌران 22R30J0615  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:غرامات  
 

  05/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شباب قصر الحيران  )ٌ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    
 

:30/12/2022فئة األكابر ليوم  ( نصر حاسي الدالعة/ إتحاد حاسي الدالعة  ) مقابلة 0454قم القضية ر  

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  لوعٌل مسعود-  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J0648    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  الشٌبً إسماعٌل-  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J4244    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         لوعٌل سفٌان-  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J0644    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  ورنٌغً عبد الرحمان        -  نصر حاسً الدالعة 22R30J2296    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  بن مهٌة صهٌب-  نصر حاسً الدالعة 22R30J1039    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  حوٌط مدانً-  نصر حاسً الدالعة 22R30J2123    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:غرامات  

 

  05/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (نصر حاسي الدالعة  )ٌ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    

 

 

 

 
 



:30/12/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد أفلو/ شباب بلدية عين صالح  ) مقابلة 0455قم القضية ر  

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2142 شلٌرم أمٌن  -  شباب بلدٌة عٌن صالح  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2391 نملة محمد-  إتحاد أفلو  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2571 مخلوفً صالح الدٌن-  إتحاد أفلو         

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بلمٌن أحمد خلٌل                -  شباب بلدٌة عٌن صالح 22R30J0229  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

.مؤجلة لوقت الحق (شباب بلدية عين صالح  )دراسة اإلحتراز المدون من طرف فريق   
 

:30/12/2022فئة األكابر ليوم  ( هالل بلدية غرداية/ إتحاد بريان  ) مقابلة 0456القضية رقم   

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر حكم المقابلة-   

.بعد اإلطالع على الملف الطبً-   

.بعد اإلستماع لتصرٌحات الحكم الرئٌسً-   

.(إتحاد بريان  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

. و اإلستماع لتصرٌحاتهم من قبل لجنتً التحكٌم و اإلنضباط(إتحاد بريان  )بعد إستقبال ممثلٌن عن نادي -   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بكاٌر عز الدٌن-  إتحاد برٌان 22R30J0886    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  حمازة ٌاسٌن-  إتحاد برٌان 22R30J0780    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0779 مطلق إبراهٌم-  إتحاد برٌان         
 ثابت محمد فوزي-  هالل بلدٌة غرداٌة 22R30J1216    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0798 بوعٌشة رمضان-  هالل بلدٌة غرداٌة  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
إهانة حكم مساعدبطاقة حمراء بسبب    22R30J0715 زٌطوط معمر             -  إتحاد برٌان      

  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 05/01/2023                 

:      مسير تم إنذاره
 

 باإلحتجاج  003622R30Eرخصة رقم أوالد الحاج علً سعود  ( إتحاد بريان )ادي مساعد مدرب صنف األكابر بنقٌام - 

شهر إبتداء  تدفع فً أجل دج 2.000 غرامة نافذة  قدرها+ النافذ لمقابلة واحدة   ٌعاقب باإلقصاءو علٌهالرئٌسً    على الحكم

 (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101)  لنص المادة طبقا 05/01/2023 ارٌخت من  

  من الشوط الثانً بسبب تعرض الحكم الرئٌسً لإلعتداء الجسدي من طرف الالعب70حٌث أن اللقاء توقف فً الدقٌقة - 

22R30J0715 .(إتحاد بريان  ) من فرٌق  زٌطوط معمر رخصة رقم    

  تم (هالل بلدية غرداية  ) لصالح الفرٌق الضٌف 70حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأنه حٌن إعالنه عن مخالفة فً الدقٌقة - 

  لكنه لم ٌحدث أٌة إصابة و تزامن مع ذلك قٌام الالعب(إتحاد بريان  )  رمً حجر وسط الملعب من جهة مناصري فرٌق 

. بإهانة الحكم هذا األخٌر الذي قام بطرده ببطاقة حمراء (إتحاد بريان  ) من فرٌق  22R30J0715 زٌطوط معمر رخصة رقم 

حٌث أن الالعب زٌطوط معمر حسب ما أدلى به الحكم الرئٌسً لم ٌتقبل قرار تنفٌد المخالفة كما لم ٌتقبل قرار الطرد الموجه  -   

.   إلٌه و هما األمران اللذان دفعا به إلى اإلعتداء جسدٌا و لفظٌا على الحكم الرئٌسً  

 
 



 

  أشخاص من مناصري10حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأنه بعد حادثة اإلعتداء الجسدي الذي تعرض له مباشرة قام حوالً - 

  قاموا بتطوٌقه و محاصرته موجهٌن له اإلهانات و التهدٌد باإلعتداء فً حال توقٌف(إتحاد بريان  )  و العبً و مسٌري فرٌق 

.  المباراة  

حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأن شخصٌن من الغرباء قاما باإلعتداء علٌه جسدٌا أثناء تطوٌقه كما تم إعتراض طرٌق سٌاراة  - 

. اإلسعاف و منعها من الوصول إلٌه لنقله إلى المستشفى  

  الغٌر(إتحاد بريان  )حٌث أن الحكم الرئٌسً صرح بأن إجتٌاح الملعب من طرف المناصرٌن و عدد من مسٌري فرٌق - 

.  مودنة  أسماءهم على ورقة المقابلة قد صعب علٌه و زمالءه الخروج من الملعب و التوجه لغرف تغٌٌر المالبس  

 (إتحاد بريان  )صرح الحكم الرئٌسً بأنه تعرض أٌضا لمحاولة اإلعتداء الجسدي من طرف العب أخر من نادي  حٌث-     

 و ذلك عن طرٌق جسم صلب تمثل فً الراٌة الخاصة بزاوٌة الركنٌة مع22R30J0869      المدعو بكاٌر فوزي رخصة رقم 

 .     ترهٌبه و التهدٌده بعدم الخروج سالما من الملعب فً حال توقف المباراة

 بإهانته و كان ذلك وقت اإلعالن 22R30J0779صرح الحكم الرئٌسً عن قٌام الالعب مطلق إبراهٌم رخصة رقم  حٌث-     

 .      عن توقف المقابلة

 :بعد دراسة جميع الوثائق المستلمة قررت اللجنة    - 

 .(هالل بلدية غرداية  ) لصالح نادي 03/00 بنتٌجة (إتحاد بريان  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -     

.05/01/2023 بمقابلتٌن دون جمهور إبتداء من (إتحاد بريان  )معاقبة نادي -   

.05/01/2023  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ( إتحاد بريان )ٌدفعها نادي  غرامة نافذة  دج2.5000 خمسة و عشرون ألف-   

   كل هذا بسبب إجتٌاح الملعب المؤدي إلى اإلخالء بالنظام العام و الذي كان من شأنه المساس بسالمة األشخاص طبقا لنص

.القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  من04 الفقرة 47  المادة   

22R30J0715 (01)باإلقصاء النافذ لمدة سنة واحدة  (إتحاد بريان  ) من نادي  زٌطوط معمر رخصة رقم معاقبة الالعب -   

  بسبب اإلعتداء الجسدي على الحكم الرئٌسً المثبت بشهادة طبٌة تحدد مدة العجز عن العمل05/01/2023 إبتداء من تارٌخ  

  من01 طبقا للفقرة 05/01/2023  تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخدج 10.000 قدرها  نافذةغرامة مالٌة+ أٌام  10   بـ

  .القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  من114  المادة 

 بسبب محاولة اإلعتداء مقابالت ( 08) باإلقصاء النافذ لثمانٌة  086922R30J رخصة رقم معاقبة الالعب بكاٌر فوزي- 

ارٌخ تشهر إبتداء من  تدفع فً أجل دج 5.000 غرامة نافذة  قدرها+  على الحكم الرئٌسً لمنعه عن إٌقاف المقابلة 

 (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة120)  المادة لنص طبقا 05/01/2023 
 

 مقابالت  (04)  باإلقصاء النافذ ألربعة  (إتحاد بريان)  من نادي 077922R30Jرخصة رقم مطلق إبراهٌم  معاقبة الالعب -

 من القانون 112)  لنص المادة طبقا 05/01/2023تدفع فً أجل  شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000غرامة نافذة قدرها +  

  .الحكم الرئٌسًسبب إهانة   ( المنظم لبطولة كرة القدم هواة 

 

:31/12/2022فئة األكابر ليوم  ( مولودية البيضاء/ مستقبل موفلون  ) مقابلة 0457قم القضية ر  

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  مقدم ٌاسٌن حمزة-  مستقبل موفلون 22R30J0328    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  كورٌم عبد اللطٌف-  مستقبل موفلون 22R30J0321    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         بن مسعود ٌاسر-  مستقبل موفلون 22R30J0641    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بن بوزٌد فاروق-  مولودٌة البٌضاء 22R30J1654    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  ركبً إبراهٌم-  مولودٌة البٌضاء 22R30J1281    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

  05/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (مستقبل موفلون  )ٌ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    

 
 

 



 

:31/12/2022فئة األكابر ليوم  ( رائد حاسي القارة/ إتحاد الخنق  ) مقابلة 0458قم القضية ر  

:اإلنذارات  

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

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1662 لعرٌبً عبد الغانً-  إتحاد الخنق  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2795 مامٌن صالح الدٌن-  رائد حاسً القارة         

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0575 سعٌدات سفٌان-  رائد حاسً القارة  
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
إهانة حكم مساعدبطاقة حمراء بسبب    22R30J0573 سعٌدات نذٌر              -  رائد حاسً القارة      

  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 05/01/2023                 

:غرامات  
 

  05/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (رائد حاسي القارة  )ٌ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    
 

:31/12/2022فئة األكابر ليوم  ( رائد سيدي ساعد/ الشعار الرياضي نهقار  ) مقابلة 0459قم القضية ر  

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  حابة أٌمن-  الشعار الرٌاضً نهقار 22R30J0926    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

  05/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (الشعار الرياضي نهقار  )ٌ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    
 

  05/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (رائد سيدي ساعد  )ٌ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    
 

  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي الثاني فئة 

 

 (أ  )الفوج 
 

:31/12/2022 فئة األكابر ليوم ( نجم باب الوادي/ شباب الحدب )  مقابلة 0460القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 زكري محمد محً الدٌن-  شباب الحدب 22R30J4789    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  بن عمار صالح-  نجم باب الوادي 22R30J2864    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:31/12/2022 فئة األكابر ليوم ( إتحاد النزلة الوادي/ إتحاد قمار )  مقابلة 0461القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 مصباحً محمد األمٌن-  إتحاد قمار 22R30J0080    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 شعبانً زٌاد-  إتحاد النزلة الوادي 22R30J1576    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

 

 

 



:31/12/2022 فئة األكابر ليوم ( سيدي بلخير الشط/ أمل العقلة )  مقابلة 0462القضية رقم   

:اإلنذارات  

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

  عطر نور الدٌن-  أمل العقلة 22R30J2126    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 التلً بالل-  سٌدي  بلخٌر الشط 22R30J1684    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
إهانة طاقم التحكٌمبطاقة حمراء بسبب      22R30J1684 التلً بالل-  سٌدي  بلخٌر الشط 

  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 05/01/2023                 
 

:31/12/2022 فئة األكابر ليوم ( أهلي القرارة/ نادي بوغفالة )  مقابلة 0463القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  زواري فرحات هارون-  نادي بوغفالة 22R30J0040    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  كروشً أنور-  نادي بوغفالة 22R30J0237    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بن مازوزٌة عثمان-  نادي بوغفالة 22R30J0038    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  بن قطة محمد-  أهلً القرارة 22R30J0270    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  ذٌب خٌنش-  أهلً القرارة 22R30J0297    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  أوالد علً معمر-  أهلً القرارة 22R30J0298    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:31/12/2022 فئة األكابر ليوم ( إتحاد بلدية أنقوسة/ نادي المقارين )  مقابلة 0464القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 حجاج طلحة-  نادي المقارٌن 22R30J2409    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  بابو محمد حفناوي-  إتحاد بلدٌة أنقوسة  22R30J1178    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:31/12/2022 فئة األكابر ليوم ( شباب حاسي مسعود/  شباب سيدي عمران ) مقابلة 0465القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 بن طالب المعتصم باهلل-  شباب سٌدي عمران 22R30J0480    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بن سبتً أمجمد-  شباب سٌدي عمران 22R30J0478    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  معمري نصر الدٌن-  شباب حاسً مسعود 22R30J1712    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

  05/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شباب 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  
 

:31/12/2022 فئة األكابر ليوم (شباب سيدي بوعزيز / أمل سيدي مهدي )  مقابلة 0466القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  هنونة محمد أشرف-  أمل سٌدي مهدي 22R30J1472    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  عماري عمار-  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1613    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

 

 



 ( ب )الفوج 
 

:23/12/2022 فئة األكابر ليوم (نادي سيدي خويلد / نادي أم الطيور )  مقابلة 0467القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1210 خلٌل عبد المنعم-  نادي أم الطٌور 
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0978 عشو محمد-  نادي سٌدي خوٌلد 

 

:27/12/2022 فئة األكابر ليوم (اولمبي بوعامر / شباب عين قديمة )  مقابلة 0468القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

توهامً ولٌد-  شباب عٌن قدٌمة 22R30J2539    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    29/12/2022 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                

معمري عمار-  شباب عٌن قدٌمة 22R30J2449    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    29/12/2022 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                

درٌش علً-  شباب عٌن قدٌمة 22R30J2430    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    29/12/2022 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                

 هدروق أحمد-  أولمبً بوعامر 22R30J1860    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1866 بروبة محمد-  أولمبً بوعامر 

رجٌمً شعٌب-  أولمبً بوعامر 22R30J1862    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    29/12/2022 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                

قوٌسم بدر الدٌن-  أولمبً بوعامر 22R30J1874    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    29/12/2022 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                

:      مسير أشير عليه

و  بإهانة الحكم الرئٌسً  5822R30E00معمري رابح رخصة رقم  ( شباب عين قديمة)  مدرب صنف األكابر بناديقٌام - 

  إبتداء من تارٌخ  أشهر بمنعه من مزاولة أي نشاط أو ظٌفة لهما صلة بكرة القدم(06)ستة لمدة النافذ  علٌه ٌعاقب باإلقصاء  

  طبقا لنص المادة 29/12/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000 غرامة نافذة  قدرها  +29/12/2022  

.  (لبطولة كرة القدم هواة المنظم  من القانون112)   

 :غرامات

كذل  و29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شباب عين قديمة ) ٌدفعها نادي  نافذةغرامة دج 5.000 أالف خمسة-   

وهذا تطبٌقا لنصمتأخرة    بسبب سوء التنظٌم المتمثل فً الوصول المتأخر لكاتب عام الفرٌق ما نجم عنه إنطالق المباراة  

. (هواة القدم المنظم لبطولة كرة القانون  من131)   المادة   
 

  29/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (أولمبي بوعامر  )ٌ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    
 

 

 



 

:27/12/2022 فئة األكابر ليوم (إتحاد الزقم / مولودية المقارين )  مقابلة 0469القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1936 خٌار بهاء الدٌن-  مولودٌة المقارٌن 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2039 لٌفة عباس-  إتحاد الزقم 
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عزوز عبد المعز              -  إتحاد الزقم 21R30J1482 بطاقة حمراء بسبب إهانة العب منافس  

  طبقا29/12/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 3.000غرامة نافذة قدرها +  مقابالت إقصاء نافذ 02               ٌعاقب بـ 

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

:29/12/2022 فئة األكابر ليوم (مولودية سيدي سليمان / نادي المقارين )  مقابلة 0470القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 الصافً أدهم-  نادي المقارٌن 22R30J4035    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بن هارون أسامة-  مولودٌة سٌدي سلٌمان 22R30J4098    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 :غرامات

 

  05/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (مولودية سيدي عمران  )ٌ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    
 

:30/12/2022 فئة األكابر ليوم (نادي سيدي خويلد / شهداء قمار )  مقابلة 0471القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 ناعورة محمد-  شهداء قمار 22R30J2189    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0980 تلٌلً عبد هللا-  نادي سٌدي خوٌلد  
:غرامات  

ك بسببذل  و05/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شهداء قمار ) ٌدفعها نادي  نافذةغرامة 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   
 

ك ذل  و05/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( نادي سيدي خويلد ) ٌدفعها نادي  نافذةغرامة دج 5.000 أالف خمسة-   

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

. (هواة القدم المنظم لبطولة كرة القانون من    
 

:31/12/2022 فئة األكابر ليوم (شباب لقراف /  إتحاد الزقم ) مقابلة 0472القضية رقم   

:اإلنذارات  

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

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0125 بن فرج هللا موسى-  شباب لقراف  

:      مسير تم إنذاره
 

 باإلحتجاج على الحكم 013822R30Eرخصة رقم سوٌد محمد بشٌر  ( إتحاد الزقم )ادي مساعد مدرب صنف األكابر بنقٌام - 

  ارٌختشهر إبتداء من  تدفع فً أجل دج 2.000 غرامة نافذة  قدرها+ النافذ لمقابلة واحدة   ٌعاقب باإلقصاءو علٌهالرئٌسً   

 . ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101)  لنص المادة طبقا 05/01/2023 
 

 



 

:31/12/2022فئة األكابر ليوم  (مولودية بامنديل / مولودية سيدي سليمان  ) مقابلة 0473القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

 عباس مصعب بن عمٌر        -  مولودٌة بامندٌل 22R30J2630    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:31/12/2022فئة األكابر ليوم  (شباب القواطين / أتليتيك حاسي مسعود  ) مقابلة 0474القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 خمٌس نعٌم -  أتلٌتٌك حاسً مسعود 22R30J0071    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

 بن زغمان عبد العالً -  أتلٌتٌك حاسً مسعود 22R30J0061    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
 كماسً عبد الجلٌل -  أتلٌتٌك حاسً مسعود 22R30J2174    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

 معمري خٌر الدٌن-  أتلٌتٌك حاسً مسعود 22R30J0069    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

دراجً عقبة-  أتلٌتٌك حاسً مسعود 22R30J0157    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    05/01/2023تدفع 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 

 مكً حمزة -  شباب القواطٌن 22R30J2300    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 عقال عاطف-  شباب القواطٌن 22R30J2283    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

 بره عبد المنعم -  شباب القواطٌن 22R30J2555    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
 

:31/12/2022 فئة األكابر ليوم (مولودية حاسي مسعود / أمل سوف )  مقابلة 0475القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن عمر تقً الدٌن-  أمل سوف 22R30J1744    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  غرٌبً مسعود-  أمل سوف 22R30J2753    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  حرمة عبد الحفٌظ-  مولودٌة حاسً مسعود 22R30J2071    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  حسنً الحاج بلقاسم-  مولودٌة حاسً مسعود 22R30J2155    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

 (ج  )الفوج 
 

:30/12/2022فئة األكابر ليوم  ( أمل عين ماضي / شبيبة زلفانة) مقابلة  0476ضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن قطاٌة فتحً-  شبٌبة زلفانة 22R30J1161    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

باحورة عبد الرحمان-  شبٌبة زلفانة 22R30J1272    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

  عبد العالً محمد-  شبٌبة زلفانة 22R30J1162    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         سوٌد محمد ٌاسٌن-  شبٌبة زلفانة 22R30J3683    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         ودنانً العٌد-  أمل عٌن ماضً 22R30J0356    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 :غرامات

 

  05/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شبيبة زلفانة  )ٌ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    
 

 

 

 

 

 

 



 

:30/12/2022فئة األكابر ليوم  ( ترجي مرماد / نادي الضاية بن ضحوة) مقابلة  0477القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  دحو ٌوسف-  نادي الضاٌة بن ضحوة 22R30J0969    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

بن شكال عبد الهادي-  ترجً مرماد 22R30J0835    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
 

:31/12/2022 فئة األكابر ليوم (اإلتحاد الرياضي بلدية األغواط /  مستقبل لماضي ) مقابلة 0478القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2261 ًدلمة عبد الباسط-  مستقبل لماض  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2032 بن موالي أكرم- اإلتحاد الرٌاضً األغواط  
 

:31/12/2022فئة األكابر ليوم  ( وداد مدينة زلفانة / إتحاد العسافية) مقابلة  0479القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بوسالم عبد الحق-  إتحاد العسافٌة 22R30J0498    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

مشار أحمد-  إتحاد العسافٌة 22R30J0513    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

  بن بادة عبد القادر-  وداد مدٌنة زلفانة 22R30J1092    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         بن شعاعة عبد الصمد-  وداد مدٌنة زلفانة 22R30J1098    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
إهانة الحكم الرئٌسًبطاقة حمراء بسبب      22R30J1088 حسنً محمد أكرم-  وداد مدٌنة زلفانة 

  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 05/01/2023                 
 

:31/12/2022 فئة األكابر ليوم (إتحاد بلدية األغواط /  رائد متليلي ) مقابلة 0480القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2103 ًسعٌد مصطفى-  رائد متلٌل  

 

:31/12/2022 فئة األكابر ليوم (رائد المنيعة /  وفاق بريدة ) مقابلة 0481القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0402 العاٌب عبد الرحمان-  رائد المنٌعة  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      برادٌد خالد                -  وفاق برٌدة 22R30J3014  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  سنة(19)مقابالت كأس الجمهورية لفئة األواسط األقل من 
 

( الدور الثالث )  
 

:20/12/2022فئة األواسط ليوم  (مشعل حاسي مسعود  / نادي بلدية تقرت)  مقابلة 0482القضية رقم   

:اإلنذارات  

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

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي   رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

ل إنذارٌنيحصتبطاقة حمراء بسبب   22R30J2901 سمرة ٌاسر               -  نادي بلدٌة تقرت       

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

 

  سنة(19) لفئة األواسط األقل من بطولة القسم هواة
 

(ب  )الفوج   

 

:02/01/2023فئة األواسط ليوم  (إتحاد حاسي الرمل  / مشعل حاسي مسعود)  مقابلة 0483القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      22R30J3115 بن رغدة سراج الدٌن        -  مشعل حاسً مسعود  

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي   رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

ل إنذارٌنيحصتبطاقة حمراء بسبب   22R30J3245 تافنة محمد صهٌب       -  مشعل حاسً مسعود       

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

:غرامات  
 

  05/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( إتحاد حاسي الرمل )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 5.000 خمسة أالف- 

  لنص المادةطبقا  سنة17 سنة و تعوٌضه بمدرب الصنف أقل من 19 بسبب عدم حضور مدرب النادي للصنف أقل من 

  (.الفئات الشبانية  كرة القدممن القانون المنظم لبطولة 02فقرة  45)  
 

  سنة(19)لفئة األواسط األقل من مقابالت بطولة القسم الجهوي 
 

(ب  )الفوج   
 

:02/01/2023فئة األواسط ليوم  (نجم بوغفالة  / أمل ورقلة)  مقابلة 0484القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      22R30J2605 بونعامة محمد                 -  أمل ورقلة  

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      22R30J3434 عزي عبد الرحمان           -  أمل ورقلة  
:غرامات  

 

بسبب عدم 05/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( نجم بوغفالة )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 5.000 خمسة أالف-   

فقرة  45)  لنص المادة طبقا  سنة17 سنة و تعوٌضه بمدرب الصنف أقل من 19  حضور مدرب النادي للصنف أقل من   

  (.الفئات الشبانية  كرة القدممن القانون المنظم لبطولة 02  

 



 

(ي  )الفوج   
 

:29/12/2022فئة األواسط ليوم  (نادي أم الطيور  / شباب تبسبست)  مقابلة 0485القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عرعار أحمد ناصح          -  شباب تبسبست 22R30J3900 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
برجوح ثابت                  -  نادي أم الطٌور 22R30J4747 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

 

(ك  )الفوج   
 

:26/11/2022فئة األواسط ليوم  (ترجي مرماد  / شبيبة زلفانة)  مقابلة 0486القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مٌمونً فارس                -  شبٌبة زلفانة 22R30J3680 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

بوتاروك رضوان            -  ترجً مرماد 22R30J2951 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
:غرامات  

 

  بسبب عدم 05/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شبيبية زلفانة )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 5.000 خمسة أالف- 

  02فقرة  45)   لنص المادةطبقا  سنة17 سنة و تعوٌضه بمدرب الصنف أقل من 19حضور مدرب النادي للصنف أقل من   

  (.الفئات الشبانية  كرة القدممن القانون المنظم لبطولة  
 

  بسبب عدم 05/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( ترجي مرماد )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 5.000 خمسة أالف- 

الفئات  كرة القدممن القانون المنظم لبطولة 02فقرة  45)   لنص المادةطبقا سنة 19  حضور مدرب النادي للصنف أقل من   

  (.  الشبانية
 

:29/12/2022فئة األكابر ليوم  ( شبيبة زلفانة / وداد اإلسماعيلي القرارة) مقابلة  0487القضية رقم   

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر حكم الساحة-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  حمدي عٌسى حمزة-  وداد اإلسماعٌلً القرارة 22R30J3614    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

بوراس مصطفى لمٌن-  وداد اإلسماعٌلً القرارة 22R30J3480    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

:أحداث أشير عليها  

:وعلٌه تقرر (شبٌبة زلفانة  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأنه تعرض بعد نهاٌة اللقاء لإلهانة من طرف عدد من العبً نادي -   

+    (02)  مقابلتٌن باإلقصاء النافذ ل (شبيبة زلفانة)  من نادي 407522R30J رخصة رقم رحمانً لخضرمعاقبة الالعب - 

من القانون  100 ) لنص المادة طبقا 05/01/2023تدفع فً أجل  شهر إبتداء من تارٌخ  دج 7.000غرامة نافذة قدرها  

  . بعد نهاٌة اللقاءسبب إهانة الحكم الرئٌسًب  (الفئات الشبانية المنظم لبطولة 
 

غرامة +  (02)  مقابلتٌن باإلقصاء النافذ ل (شبيبة زلفانة)  من نادي 412122R30J رخصة رقم لكحل توفٌقمعاقبة الالعب - 

المنظم  من القانون 100 ) لنص المادة طبقا 05/01/2023تدفع فً أجل  شهر إبتداء من تارٌخ  دج 7.000 نافذة قدرها  

  . بعد نهاٌة اللقاءسبب إهانة الحكم الرئٌسًب  (الفئات الشبانية لبطولة  
 

 ( 02)  مقابلتٌن باإلقصاء النافذ ل (شبيبة زلفانة)  من نادي 407422R30J  رخصة رقمقادري عباسمعاقبة الالعب - 

من القانون  100 ) لنص المادة طبقا 05/01/2023تدفع فً أجل  شهر إبتداء من تارٌخ  دج 7.000غرامة نافذة قدرها +  

  . بعد نهاٌة اللقاءسبب إهانة الحكم الرئٌسًب  (الفئات الشبانية المنظم لبطولة 
 

 
 



:غرامات  
 

  05/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( وداد اإلسماعيلي القرارة )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 5.000 خمسة أالف- 

  لنص المادةطبقا  سنة17 سنة و تعوٌضه بمدرب الصنف أقل من 19بسبب عدم حضور مدرب النادي للصنف أقل من   

  (.الفئات الشبانية  كرة القدممن القانون المنظم لبطولة 02فقرة  45)  
 

 

 

 

                             المسير اإلداري لقسم اإلنضباط  
                                        دريس الهواري

                                         

 


