
 اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 ورقلة–  القدم لكرةالرابطة الجهوٌة 

2022/2023الموسم الرٌاضً   

13:المحضر رقم  

11/01/2023: الجلسة المنعقدة بتارٌخ  
 

 

  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي األول فئة 

 

(أ  )الفوج   
 

:06/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( نادي المنظر الجمٌل/ شباب تبسبست  ) مقابلة 0488القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  قدور عبٌدة-  شباب تبسبست 22R30J2309    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  بن عبد هللا محمد الصالح-  نادي المنظر الجمٌل 22R30J0243    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 حسانً حكٌم-  نادي المنظر الجمٌل 22R30J1801    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  حوامدي محمد                  -  نادي المنظر الجمٌل 22R30J0244  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

 

:06/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( شباب بلدٌة إلٌزي/ وفاق مقر  ) مقابلة 0489القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  بولٌفة خٌر الدٌن-  وفاق مقر 22R30J1635    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:      مسٌر تم إنذاره

 

 باإلحتجاج على 000922R30Eرخصة رقم بن سعود بدر الدٌن  ( شباب بلدٌة إلٌزي )ادي مدرب صنف األكابر بنقٌام - 

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

.  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101)  لنص المادة طبقا 11/01/2023 ارٌخ  ت

:غرامات  
 

  عدمسببب 11/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (وفاق مقر  )ٌدفعها نادينافذة غرامة  دج 20.000 فعشرون أل - 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:06/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( أولمبً الوادي/ إتحاد الهماٌسة  ) مقابلة 0490القضٌة رقم   

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر حكم المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر محافظ اللقاء-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  لوبٌري سفٌان-  إتحاد الهماٌسة 22R30J0099    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1001 قناٌة عبد الوهاب-  أولمبً الوادي         
:      ما تم إنذارهٌنمسٌر

 

 باإلحتجاج على الحكم 001122R30Eرخصة رقم ضٌف محمد البشٌر  (إتحاد الهماٌسة  )ادي مدرب صنف األكابر بنقٌام - 

  ارٌخ تمن شهر إبتداء 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 11/01/2023  

  ٌعاقبو علٌهالرئٌسً  باإلحتجاج على الحكم 003622R30Dرخصة رقم بوترة جمال  (إتحاد الهماٌسة  )ادي ممرض نقٌام - 

 لنص طبقا 11/01/2023 ارٌخ تمن شهر إبتداء تدفع فً أجل دج 2.000 غرامة نافذة  قدرها+ النافذ لمقابلة واحدة  باإلقصاء  

 . ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101)  المادة 

حٌث أن المقابلة توقفت فً الفترة ما بٌن الشوطٌن األول و الثانً بسبب تعرض الحكم الرئٌسً لإلعتداء الجسدي من طرف-   

 هذا األخٌر الذي كان ٌحتج على حكم  الساحة  003622R30Dرخصة رقم بوترة جمال  (إتحاد الهماٌسة  )  ممرض نادي 

   بأسلوب غٌر رٌاضً ما نجم عنه إشهار البطاقة الصفراء الثانٌة فً حقه بسبب اإلحتجاج ثم البطاقة الحمراء كونه ٌستحق 

 . الطرد بطرٌقة ألٌة لتحصٌله إنذارٌن بسبب اإلحتجاج على قرارات الحكم

  فكانت ردة فعله هً اإلعتداء جسدٌا(إتحاد الهماٌسة  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأن قرار الطرد لم ٌعجب ممرض نادي - 

 .  علٌه أي الحكم الرئٌسً

 حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأنه أثناء خروجه و مساعدٌه من غرفة تغٌٌر المالبس المخصصة لهم بنٌة مغادرة الملعب   - 

  األمر الذي ٌعتبر مخال بالنظام العام(إتحاد الهماٌسة  )    تعرضوا جمٌعهم للرشق بالحجارة من طرف جمهور الفرٌق المحلً 

 .    و ٌشكل تهدٌدا واضحا بسالمة األشخاص
 

 :قررت اللجنة 
 

 .(أولمبً الوادي  ) لصالح نادي 03/00 بنتٌجة (إتحاد الهماٌسة  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -     

(02) باإلقصاء النافذ لمدة سنتٌن  22R30D0036 رخصة رقم  بوترة جمال (إتحاد الهماٌسة  )معاقبة ممرض نادي -   

  بمنعه من مزاولة كل وظٌفة أو نشاط لهما صلة بكرة القدم بسبب اإلعتداء الجسدي على11/01/2023 إبتداء من تارٌخ  

  تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخدج 20.000 قدرها  نافذةغرامة مالٌة+   الحكم الرئٌسً دون إحداث ضرر جسدي 

.القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة من (أ  ) فقرة 114 طبقا للمادة 11/01/2023    

العنف بسبب القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة من (02) فقرة 47 طبقا لنص المادة (إتحاد الهماٌسة  )معاقبة نادي -   

. لنظام العام و تهدٌدا واضحا لسالمة األشخاص الصادر من الجمهور من خالل رشق الرسمٌٌن بالحجارة ما ٌعد أمرا مخالفا ل  

.11/01/2023  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ( إتحاد الهماٌسة )ٌدفعها نادي  غرامة نافذة  دج3.0000 ثالثون ألف-   

.غلق الملعب لعدم توفره على الشروط التأهٌلٌة-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:06/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( وفاق المغٌر/ شباب جامعة  ) مقابلة 0491القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  مسعودي أٌمن-  شباب جامعة 22R30J3376    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  عمري عبد العالً-  وفاق المغٌر 22R30J1656    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن زاوي هٌثم                  -  شباب جامعة 21R30J0689  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم  

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

      سوفً عبد الحق           -  وفاق المغٌر 21R30J1629  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم

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

:07/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( نجم بوغفالة/ شباب قصر ورقلة  ) مقابلة 0492القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بدة محمد هشام-  شباب قصر ورقلة 22R30J1394    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  ساٌح محمد لمٌن-  شباب قصر ورقلة 22R30J1395    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

  11/01/2023  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ( شباب قصر ورقلة )ٌ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

 

  (ب )الفوج 
 

:06/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( إتحاد برٌان/ رائد سٌدي ساعد  ) مقابلة 0493القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  خالدي محمد الطاهر-  رائد سٌدي ساعد 22R30J0421    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0734 شانع عبد النور-  إتحاد برٌان  
  بن طرفة نصر الدٌن-  إتحاد برٌان 22R30J2048    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  كرٌمات محمد األمٌن-  إتحاد برٌان 22R30J0847    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  قوٌدري لطفً-  إتحاد برٌان 22R30J0867    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بلحوت خالد-  إتحاد برٌان 22R30J2462    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

  11/01/2023  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ( رائد سٌدي 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
 

  سوءبسبب 11/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (إتحاد برٌان) غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة- 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:06/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( مستقبل موفلون/ إتحاد الخنق  ) مقابلة 0494 القضٌة رقم  

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  داٌخ عبد القادر-  إتحاد الخنق 22R30J1255    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  سالمة عبد الرحٌم-  مستقبل موفلون 22R30J0334    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:غرامات  

 

  11/01/2023  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
 

:06/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( شباب بلدٌة عٌن صالح/ نصر حاسً الدالعة  ) مقابلة 0495القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2345 بعاج حكٌم-  نصر حاسً الدالعة  

  جعفري حسان-  شباب بلدٌة عٌن صالح 22R30J2992    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   21R30J1028 قطاف عبد القادر         -  نصر حاسً الدالعة        

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

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 11/01/2023أجل شهر إبتداء من تارٌخ                  

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   21R30J0226 باعبو إبراهٌم        -  شباب بلدٌة عٌن صالح             

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

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 11/01/2023أجل شهر إبتداء من تارٌخ                  

:غرامات  

 

  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ( شباب بلدٌة عٌن صالح )ٌ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 النادي11/01/2023  

  (.هواة  
 

ذلك  و11/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شباب بلدٌة عٌن صالح) غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة -   

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

. (هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131)    

 

11/01/2023  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ( نصر حاسً الدالعة )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف-   

من القانون 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا  سنة19  بسبب عدم حضور مدرب النادي و تعوٌضه بمدرب صنف أقل من   

  (.هواة  المنظم لبطولة كرة القدم 
 

  و ذلك11/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (نصر حاسً الدالعة) غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة - 

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

. (هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131)   المادة   

 

 

 

 



:06/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( رائد حاسً القارة/ إتحاد أفلو  ) مقابلة 0496القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2386 بوفاتح إبراهٌم-  إتحاد أفلو 

  بن ٌمٌنة جمال الدٌن-  إتحاد أفلو 22R30J2568    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  مباركً عبد الوهاب-  إتحاد أفلو 22R30J2382    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0580 زنقط أٌمن-  رائد حاسً القارة 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0909 سعٌدات عبد السالم أسامة-  رائد حاسً القارة 
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0959 سعٌدات توفٌق-  رائد حاسً القارة 

 

:06/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( إتحاد حاسً الدالعة/ وفاق عٌن ماضً  ) مقابلة 0497القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

 بوكناشة حسنً-  وفاق عٌن ماضً 22R30J2191    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0665 ًحمري الحسن-  وفاق عٌن ماض  

  عبٌدات ٌاسٌن-  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J0652    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

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

:06/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( الشعار الرٌاضً نهقار/ مولودٌة البٌضاء  ) مقابلة 0498قم القضٌة ر  

:غرامات  
 

  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ( الشعار الرٌاضً 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 النادي11/01/2023   
 

  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي الثانً فئة 

 

 (أ  )الفوج 
 

:06/01/2023 فئة األكابر لٌوم ( أمل سٌدي مهدي/ القبة تماسٌن )  مقابلة 0499القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2255 بوداود محمد الطٌب-  القبة تماسٌن 

  خلو أحمد الخلٌل-  أمل سٌدي مهدي 22R30J1816    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1055 قدوري محمد أمٌن-  أمل سٌدي مهدي 
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  زكٌزكً محمد                  -  القبة تماسٌن 22R30J2212  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:غرامات  
 

  11/01/2023  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ( أمل سٌدي 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
 

 

 

 

 

 

 



 

:06/01/2023 فئة األكابر لٌوم ( إتحاد قمار/ إتحاد أنقوسة )  مقابلة 0500القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 مصباح عبد الوهاب-  إتحاد أنقوسة 22R30J1470    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  محمة السعٌد-  إتحاد أنقوسة 22R30J1365    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 حلٌمً ولٌد-  إتحاد أنقوسة 22R30J1180    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:06/01/2023 فئة األكابر لٌوم ( شباب سٌدي عمران/ شباب الحدب )  مقابلة 0501القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 بن الزائر عارف-  شباب الحدب 22R30J1891    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  بن منصور محمد رضا-  شباب الحدب 22R30J1896    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 عثمانً حمزة-  شباب سٌدي عمران 22R30J0060    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 حجاٌجً ٌاسٌن-  شباب سٌدي عمران 22R30J0813    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

 ( ب )الفوج 
 

:31/12/2022 فئة األكابر لٌوم (مولودٌة المقارٌن / مدرسة أمل النزلة )  مقابلة 0502القضٌة رقم   

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر حكم المباراة-   

.(مدرسة أمل النزلة  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

.بعد اإلستماع لتصرٌحات حكم المقابلة-   

. (مدرسة أمل النزلة  )بعد إستقبال ممثلً إدارة نادي -   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  خمٌسً أحمد رمزي-  مولودٌة المقارٌن 22R30J1148    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  خمٌسات محمد بهاء الدٌن     -  مدرسة أمل النزلة 22R30J1989  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

  من الشوط األول بسبب اإلعتداء الجسدي الذي تعرض له الحكم الرئٌسً من طرف 30حٌث أن المقابلة توقفت فً الدقٌقة - 

 .22R30D0066 المدعو مصري توفٌق حامل الرخصة رقم (مدرسة أمل النزلة  )  كاتب عام الفرٌق المحلً 

 . حٌث أن اإلعتداء الجسدي الذي تعرض له الحكم الرئٌسً لم ٌسفر عن أي ضرر ٌذكر- 

 حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأن اإلعتداء الجسدي الذي تعرض له لم ٌقع من كاتب عام الفرٌق فقط بل طاله أٌضا من قبل أحد - 

 .03322R30J0 المسمى مازوزي حمزة صاحب الرخصة رقم (مدرسة أمل النزلة  )  العبً نادي 

 

 

 

 



 
 

 :من قانون اإلتحاد الجزائري لكرة القدم المنظم لبطولة قسم الهواة (أ  ) فقرة 114نطبق نص المادة 

 .(مولودٌة المقارٌن  ) لصالح نادي 03/00 بنتٌجة (مدرسة أمل النزلة  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -     

  باإلقصاء النافذ لمدة 22R30D0066 مصري توفٌق صاحب الرخصة رقم (مدرسة أمل النزلة  )معاقبة كاتب عام فرٌق - 

  غرامة نافذة قدرها +بمنعه من مزاولة كل نشاط أو وظٌفة لهما صلة بكرة القدم  05/01/2023 إبتداء من تارٌخ( 02 )  سنتٌن

 .. 05/01/2023 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 20.000  

 باإلقصاء النافذ لمدة سنة 03322R30J0 مازوزي حمزة صاحب الرخصة رقم (مدرسة أمل النزلة  )معاقبة العب نادي - 

  .05/01/2023تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000 غرامة نافذة قدرها + 05/01/2023 إبتداء من تارٌخ( 01) 

 :العبٌن أشٌر علٌهم

 حٌث أشر الحكم الرئٌسً إلى أنه بعد إعالنه عن توقف اللقاء تعرض و مساعد األول إلعتداء لفظً من طرف العبٌن- 

 :و علٌه قررت اللجنة (مدرسة أمل النزلة  )  من فرٌق 

 ( 04)  باإلقصاء النافذ ألربعة  (مدرسة أمل النزلة)  من نادي 020422R30J رخصة رقم مقداد فاضل معاقبة الالعب -

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

  . و مساعده األول بعد نهاٌة اللقاءسبب إهانة الحكم الرئٌسً  (من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 
 

 باإلقصاء النافذ ألربعة  (مدرسة أمل النزلة)  من نادي 020022R30J رخصة رقم بن جروة رمضان معاقبة الالعب -

لنص المادة  طبقا 05/01/2023تدفع فً أجل  شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000غرامة نافذة قدرها + مقابالت  ( 04)  

.  و مساعده األول بعد نهاٌة اللقاءسبب إهانة الحكم الرئٌسً  (من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 112 ) 

 

:31/12/2022 فئة األكابر لٌوم (مستقبل بلدة عمر /  أولمبً بوعامر ) مقابلة 0503القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1868 بن الصٌد مسعود-  أولمبً بوعامر 
سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1925 بوخلط محمد امٌن مبارك-  مستقبل بلدة عمر 

 

:05/01/2023 فئة األكابر لٌوم ( أمل سوف/ نادي سٌدي خوٌلد )  مقابلة 0504القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0985 خوٌلدي حمزة-  نادي سٌدي خوٌلد 
سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1496 رواي عبد السالم-  نادي سٌدي خوٌلد 

سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1746 جابر سامً-  أمل سوف 
سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2331 نوٌر محمد-  أمل سوف 

سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1757 غنابزٌة عبد الرزاق-  أمل سوف 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

:06/01/2023 فئة األكابر لٌوم (أولمبً بوعامر / مولودٌة سٌدي سلٌمان )  مقابلة 0505القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1776 بن عٌشة رضا-  مولودٌة سٌدي سلٌمان 

سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1873 أوالد سالم ٌزٌد-  أولمبً بوعامر 

:غرامات  
 

  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ( مولودٌة سٌدي سلٌمان )ٌ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 النادي11/01/2023   
  

:06/01/2023 فئة األكابر لٌوم ( إتحاد الزقم/ مولودٌة حاسً مسعود )  مقابلة 0506القضٌة رقم   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  برقٌقة داحً محمد العٌد        -  مولودٌة حاسً مسعود 22R30J2152  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:06/01/2023 فئة األكابر لٌوم ( مدرسة أمل النزلة/ مولودٌة بامندٌل )  مقابلة 0507القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0029 نعٌطً محمد رٌاض-  مدرسة أمل النزلة 

 

:07/01/2023 فئة األكابر لٌوم (نادي ام الطٌور / مستقبل بلدة عمر )  مقابلة 0508القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2780 قوٌسً عبد الرحمان-  مستقبل بلدة عمر 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0774 خالفً جمال-  نادي أم الطٌور 
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  البار عبد الغفور                -  نادي أم الطٌور 22R30J1211  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:غرامات  
 

11/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ( نادي أم الطٌور ) فرٌقٌدفعها 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

 

:07/01/2023 فئة األكابر لٌوم ( شباب لقراف/ مولودٌة المقارٌن )  مقابلة 0509القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0272 زناتً خالد-  شباب لقراف 

سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1818 بن عطا هللا مؤٌد-  شباب لقراف 

سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2131 تارش محمد الهادي-  شباب لقراف 
 

 

 

 

 

 



 
 

:07/01/2023 فئة األكابر لٌوم (أتلٌتٌك حاسً مسعود / شباب عٌن قدٌمة )  مقابلة 0510القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2489 سالمً صالح-  شباب عٌن قدٌمة 

سالمً رٌاض-  شباب عٌن قدٌمة 22R30J2448    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    11/01/2023 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                

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2498 مخرمش لوازن-  أتلٌتٌك حاسً مسعود 
 

 (ج  )الفوج 
 

:31/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( جٌل بن نانة/ أمل سٌدي بوزٌد  ) مقابلة 0511القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0233 طٌبً فاروق-  أمل سٌدي بوزٌد 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0239 بومدٌن عبد القادر ولٌد-  أمل سٌدي بوزٌد  

سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0066 بخٌل بوبكر-  جٌل بن نانة  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0065 بوطرفاٌة نور الدٌن-  جٌل بن نانة  

:غرامات  
 

  11/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (أمل سٌدي بوزٌد  )ٌ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  

:غرامات  
 

11/01/2023  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ( أمل سٌدي بوزٌد )ٌ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

 

:06/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( وفاق برٌدة/ وداد مدٌنة زلفانة  ) مقابلة 0512قم القضٌة ر  

:غرامات  
 

11/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( وداد مدٌنة 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
 

  بسبب11/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( وفاق برٌدة )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

:06/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( شبٌبة زلفانة/ الوداد اإلسماعٌلً القرارة  ) مقابلة 0513القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0144 أحمد تاعموت عبد الرزاق-  الوداد اإلسماعٌلً القرارة  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0145 خلفاوي رابح عبد العزٌز-  الوداد اإلسماعٌلً القرارة  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1161 بن قطاٌة فتحً-  شبٌبة زلفانة  

:العبٌن أشٌر علٌهم  

  باإلقصاء النافذ(اإلسماعٌلً القرارة  )من نادي  22R30J0989رخصة رقم الالعب بوسالمً سٌف الدٌن عماد  معاقبة- 

 بسبب الضرب  11/01/2023 ارٌختشهر إبتداء من  تدفع فً أجل دج 3.000 غرامة نافذة  قدرها +  مقابالت(03)  لثالثة 

 (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة113)  لنص المادة طبقا  المتبادل مع العب منافس بعد نهاٌة المقابلة 



 
 

 +   مقابالت(03) باإلقصاء النافذ لثالثة (شبٌبة زلفانة  )من فرٌق  248222R30Jرخصة رقم الالعب بجاج الطٌب  معاقبة- 

 بسبب الضرب المتبادل مع العب منافس 11/01/2023 ارٌختشهر إبتداء من  تدفع فً أجل دج 3.000 غرامة نافذة  قدرها 

 (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة113)  لنص المادة طبقا  بعد نهاٌة المقابلة 
 

:06/01/2023 فئة األكابر لٌوم (جٌل بن نانة / إتحاد بلدٌة األغواط )  مقابلة 0514القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 شاشً زكرٌاء عبد الحق-  إتحاد بلدٌة األغواط 22R30J0458    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 هاللبة نور الدٌن-  إتحاد بلدٌة األغواط 22R30J0949    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 طالب لخضر-  جٌل بن نانة 22R30J0108    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بوطرفاٌة نور الدٌن-  جٌل بن نانة 22R30J0065    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 مخلوفً عمار-  جٌل بن نانة 22R30J0095    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:06/01/2023 فئة األكابر لٌوم (رائد متلٌلً / اإلتحاد الرٌاضً بلدٌة األغواط )  مقابلة 0515القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J3184 نواٌل محمد مصعب لشخم-  اإلتحاد الرٌاضً األغواط 
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2117 ًالقروي إسماعٌل-  رائد متلٌل 

:غرامات  
 

  بسبب11/01/2023  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ( رائد متلٌلً )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

 

:06/01/2023 فئة األكابر لٌوم (أمل سٌدي بوزٌد / إتحاد العسافٌة )  مقابلة 0516القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 عواي عبد المطلب-  إتحاد العسافٌة 22R30J0492    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1501 شاوي نذٌر-  إتحاد العسافٌة 

 صغٌر عمار-  أمل سٌدي بوزٌد 22R30J0304    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 لهاله إبراهٌم-  أمل سٌدي بوزٌد 22R30J0697    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0236 بومدٌن بوزٌد الشرٌف-  أمل سٌدي بوزٌد 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بوسالم عبد الحق                -  إتحاد العسافٌة 22R30J0498  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

  صغٌر أحمد                     -  أمل سٌدي بوزٌد 22R30J2201  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

  بن حسٌن عبد الرزاق بوزٌد   -  أمل سٌدي بوزٌد 22R30J0245  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:غرامات  

بسبب 11/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (أمل سٌدي بوزٌد) غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة-   

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

  11/01/2023  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ( أمل سٌدي بوزٌد )ٌ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



 

 

 

:07/01/2023 فئة األكابر لٌوم (نادي الضاٌة بن ضحوة / أمل عٌن ماضً )  مقابلة 0517القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 حبٌب محمد-  أمل عٌن ماضً 22R30J0376    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 أوالد بوجمعة حسن-  نادي الضاٌة بن ضحوة 22R30J0763    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:07/01/2023 فئة األكابر لٌوم (مستقبل لماضً / ترجً مرماد )  مقابلة 0518القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 قاسمً عمر الفاروق-  ترجً مرماد 22R30J0830    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 رزمة صالح الدٌن-  ترجً مرماد 22R30J0833    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 الشٌخ بوبكر فاتح-  مستقبل لماضً 22R30J2269    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 بن خدة فٌصل-  مستقبل لماضً 22R30J1238    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  قلٌل علً                        -  مستقبل لماضً 22R30J2001  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:غرامات  
 

  11/01/2023  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ( مستقبل لماضً )ٌ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
 

 

 (ب  ) بالقسم الجهوي األول الفوج قضٌةتكملة دراسة 
 

:12 محضر رقم 06/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( مستقبل موفلون/ شباب بلدٌة عٌن صالح  ) مقابلة 0492قم القضٌة ر  

:غرامات     
 

  11/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شباب بلدٌة عٌن صالح  ) ٌدفعها نادينافذة غرامة  دج 20.000 فعشرون أل - 

لنص المادة عدم تأكٌد اإلحتراز المدون على ورقلة المقابلة من خالل عدم إحترام اإلجراءات المنصوص علٌها بموجب  سبب   ب  

   ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة86)     
 

 تسوٌة وضعٌة عقابٌة
 

  09/01/2023 بتارٌخ 033مسجل تحت رقم ول  األ (شباب عٌن قدٌمة) من نادي واردٌن  الٌنبعد اإلطالع على الطلب- 

  الحالًلموسمل 244922R30J الرخصة رقم بصنف األكابر معمري عمر صاحب تسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعب   ٌخص

 بصنف األكابر تسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعب  ٌخص09/01/2023 بتارٌخ 034مسجل تحت رقم و الثانً  2022/2023 

.  كذلك2022/2023 الحالً لموسمل 243022R30J الرخصة رقم  أٌضا درٌش علً صاحب

  ألٌا(01) بطاقات صفراء متفرقة و لم ٌستنفذ عقوبة مقابلة واحدة (04)تحصل على  قد معمري عمر أن الالعب حٌث- 

   و تم إشراكه بعدها لٌتحصل على بطاقة صفراء بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم أثناء المباراة التً جرت  بٌن 

 .27/12/2022 بتارٌخ (أولمبً بوعامر /  شباب عٌن قدٌمة )  

 

 

 



  األولى بسبب جمع(02) عدم إشراك الالعب معمري عمر قبل إستنفاذه لمقابلتٌن (شباب عٌن قدٌمة  )حٌث كان على نادي - 

 . إنذارات و الثانٌة بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم و هذا طبعا بعد إجراء التسوٌة القانونٌة(04)  

  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة تنص على ما مفاده أن الفرق وحدها ملزمة بتتبع عقوبات 142حٌث أن المادة - 

  بطاقات صفراء تستنفذ ألٌا أما بخصوص اإلحتجاج (04)  العبٌها ما ٌستخلص منه أن عقوبة المقابلة الواحدة بسبب جمع 

 . مشمولة بالنفاذ(01)عوقب الالعب معمري عمر من طرف لجنة اإلنضباط بمقابلة واحد   على قرار الحكم فقد

 المقابلتٌن المسلطتٌن علٌه و ذلك من ٌستنفذ عقوبة  لم الالعب معمري عمر بأن (شباب عٌن قدٌمة )  فرٌق صرححٌث - 

 و بالتالً هو حالٌا فً  (شباب عٌن قدٌمة / نادي أم الطٌور ) باللقاء الذي جمع 31/12/2022  خالل مشاركته بتارٌخ 

.   مركز ٌتطلب إجراء تسوٌة لوضعٌته العقابٌة

 .09/01/2023قد تقدم بطلب لتسوٌة وضعٌة الالعب معمري عمر بتارٌخ  ( شباب عٌن قدٌمة) نادي حٌث أن - 

 بطاقة صفراء بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم أثناء المباراة التً ى تحصل عل قد درٌش علً أٌضا أن الالعب حٌث- 

   و بالتالً كان على هذا الالعب إستنفاذ مقابلة 27/12/2022 بتارٌخ (أولمبً بوعامر /  شباب عٌن قدٌمة )  جرت بٌن 

 . بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم(01)  واحدة 

 المقابلة المسلطة علٌه و ذلك من ٌستنفذ عقوبة  لم الالعب درٌش علً كذلك بأن (شباب عٌن قدٌمة )  فرٌق صرححٌث - 

 و بالتالً هو حالٌا فً  (شباب عٌن قدٌمة / نادي أم الطٌور ) باللقاء الذي جمع 31/12/2022  خالل مشاركته بتارٌخ 

.   وضعٌة تتطلب إجراء تسوٌة لوضعٌته العقابٌة

 .09/01/2023قد تقدم بطلب لتسوٌة وضعٌة الالعب درٌش علً بتارٌخ  ( شباب عٌن قدٌمة) نادي حٌث أن - 
 

   

بعد الدراسة قررت اللجنة 

 

 رخصة رقم و الالعب درٌش علً 2449R30J22 رخصة رقم معمري عمر ٌنلتسوٌة الوضعٌة العقابٌة الالعب- 

  2430R30J22 المنظم لبطولة كرة  اإلتحاد الجزائري من قانون 134المادة  نطبق نص  ( شباب عٌن قدٌمة) من نادي

.  القدم هواة 

  (02)بمقابلتٌن إثنتٌن بالعقوبة األصلٌة من جدٌد المقدرة  2449R30J22 رخصة رقم معمري عمرمعاقبة الالعب - 

مقابلة   +  بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم الرئٌسً(01) بطاقات متفرقة و مقابلة (04) بسبب جمع (01)  نافذتٌن مقابلة 

. 11/01/2023  إبتداء من تارٌختٌن نافذ(03)  ثالثة مقابالتفً المجموع ما ٌساوي ( 01 + 02) بالتسوٌة أي   متعلقة(01)  

 بسبب نافذة (01)بمقابلة واحدة بالعقوبة األصلٌة من جدٌد المقدرة  2430R30J22 رخصة رقم درٌش علًمعاقبة الالعب - 

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

. 11/01/2023  إبتداء من تارٌختٌن نافذ(02)  

:مالحظة   

  فً الفقرة األخٌرة منها على أن الالعب المتحصل على بطاقة صفراء بسبب اإلحتجاج ال ٌمكن إدراج 101تنص المادة - 

.  هاته األخٌر فً حساب عقوباته السابقة ما ٌفهم من خالله أن عقوبة اإلحتجاج تستنفذ مستقلة  

 

 

   



(إستئناف  )   
 

:12 محضر رقم 30/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( هالل بلدٌة غرداٌة/ إتحاد برٌان  ) مقابلة 0456القضٌة رقم   

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر حكم المقابلة-   

.بعد اإلطالع على الملف الطبً المرفق بالملف-   

.بعد اإلستماع لتصرٌحات الحكم الرئٌسً-   

.(إتحاد برٌان  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

. و اإلستماع لتصرٌحاتهم(إتحاد برٌان  )بعد اإلطالع إستقبال 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                 

:      مسٌر تم إنذاره
 

 باإلحتجاج  003622R30Eرخصة رقم أوالد الحاج علً سعود  ( إتحاد برٌان )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 برٌان  ) و هو الناشط بنادي  زٌطوط معمر رخصة رقم    

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

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

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

حٌث أن الالعب زٌطوط حسب تصرٌح الحكم لم ٌتقبل قرار الحكم بخصوص إعالن المخالفة كما لم ٌتقبل قرار الطرد   -   

.  الموجه إلٌه االمرٌن اللذان دفعاه لإلعتداء 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(إتحاد برٌان  ) و من العبً و أٌضا من مسٌري فرٌق 

. فً حال توقٌف اللقاء  

 
 



 

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

.    سٌاراة الإلسعاف و منعها من الوصول له لنقله إلى المستشفى  

  الغٌر(إتحاد برٌان  )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  

  صرح الحكم الرئٌسً بأنه تعرض أٌضا لمحاولة اإلعتداء الجسدي من طرف الالعب بكاٌر فوزي رخصة رقم  حٌث-     

22R30J0869        و ذلك بواسطة جسم صلب متمثل فً راٌة الركنٌة مع الترهٌب و التهدٌد(إتحاد برٌان  ) من نادي  

 .     بعدم الخروج سالما من الملعب فً حال توقف المباراة

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

 .    اإلعالن عن توقف المقابلة
 

 :بعد دراسة جمٌع الوثائق المستلمة قررت اللجنة    - 

 .(هالل بلدٌة غرداٌة  ) لصالح نادي 03/00 بنتٌجة (إتحاد برٌان  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -     

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

بسبب إجتٌاح الملعب المؤدي إلى اإلخالء بالنظام العام و الذي كان من شأنه المساس بالسالمة الجسدٌة لألشخاص طبقا-   

.القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  من04 الفقرة 47  لنص  المادة   

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

 05/01/2023.  

(02)باإلقصاء النافذ لمدة سنتٌن  (إتحاد برٌان  ) من نادي  22R30J0715 زٌطوط معمر رخصة رقم معاقبة الالعب -   

  بسبب اإلعتداء الجسدي على الحكم الرئٌسً المثبت بشهادة طبٌة تحدد مدة العجز05/01/2023 إبتداء من تارٌخ  

  طبقا 05/01/2023  تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخدج 15.000 قدرها  نافذةغرامة مالٌة+ أٌام  10  عن العمل لـ

   .القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  من114 من المادة (ب  ) للفقرة 

 

 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 

 
 

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

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

  .الحكم الرئٌسًسبب إهانة   ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة112 ) 
 

:غرامات  

  بسبب 12/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (إتحاد برٌان) غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة- 

. ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة130) قا لنص المادة طب  ( إنذارات08) التسٌٌر للفرٌق سوء   

 

.الباقً دون تغٌٌر  

 

 



 

:12 محضر رقم30/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( وفاق عٌن ماضً/ شباب قصر الحٌران  ) مقابلة 0453القضٌة رقم   

.(شباب قصر الحٌران  )إلغاء غرامة عدم حضور المدرب الموقعة على نادي -   
 

 الباقً دون تغٌٌر
 

 

:12 محضر رقم 31/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( رائد حاسً القارة/ إتحاد الخنق  ) مقابلة 0458قم القضٌة ر  

.(رائد حاسً القارة  )إلغاء غرامة عدم حضور المدرب الموقعة على نادي -   
 

.الباقً دون تغٌٌر  
 

:12 محضر رقم 29/12/2022 لٌوم واسطاألفئة  ( شبٌبة زلفانة / وداد اإلسماعٌلً القرارة) مقابلة  0487القضٌة رقم   

.(وداد اإلسماعٌلً القرارة  )إلغاء غرامة عدم حضور المدرب الموقعة على نادي -   
 

.الباقً دون تغٌٌر  

 

 

:هـــام  

على األندٌة كتابة إسم و لقب المدرب فً الخانة المخصصة خاصة إذا كان لدٌها مدربٌن لهما نفس اإلسم فً صنفٌن-   

.  مختلفٌن تفادٌا ألي مغالطة كما ٌتعٌن تدوٌن القائمة اإلسمٌة الالعبٌن و أرقام رخصهم بخط واضح مع تجنب الحشو  

بالنسبة  لطلب تسوٌة وضعٌة عقابٌة لالعب فإنه ٌتعٌن ذكر العقوبة المتحصل علٌها و المقابالت التً تمت المشاركة-   

.إنذارات مثال ٌجب ذكر كل مقابلة تحصل خاللها الالعب على إنذار( 04)فٌها و فً حال جمع أربعة     

 

- 

   

 

                             المسٌر اإلداري لقسم اإلنضباط  
                                        درٌس الهواري

                                         

 


