
 اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 ورقلة–  القدم لكرةالرابطة الجهوٌة 

2022/2023الموسم الرٌاضً   

14:المحضر رقم  

26/01/2023: الجلسة المنعقدة بتارٌخ  
 

 

  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي األول فئة 

 

(أ  )الفوج   
 

:06/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( شباب مولودٌة المخادمة/ إتحاد عٌن البٌضاء  ) مقابلة 0519القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  فالح عبد القادر-  إتحاد عٌن البٌضاء 22R30J1547    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:غرامات  

 

  26/01/2023  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ( إتحاد عٌن البٌضاء )ٌ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
 

  26/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (إتحاد عٌن البٌضاء  )ٌ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  
 

:07/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( إتحاد النخلة/ أمل ورقلة  ) مقابلة 0520القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  عتبً زبٌر-  أمل ورقلة 22R30J1581    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 باسً بشٌر-  إتحاد النخلة 22R30J1239    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:13/01/2023 فئة األكابر لٌوم (شباب تبسبست / إتحاد النخلة )  مقابلة 0521القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0870 تواتً إبراهٌم عبد القادر-  إتحاد النخلة 

دومان تٌجانً-  شباب تبسبست 22R30J2318    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    26/01/2023 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                

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  باسً بشٌر                      -  إتحاد النخلة 22R30J1239  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

  سلٌمانً مصباح                -  شباب تبسبست 22R30J3914  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

 



:13/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( شباب قصر ورقلة/ وفاق المغٌر  ) مقابلة 0522القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن عربٌة معاد-  وفاق المغٌر 22R30J1580    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بوغابة نصر الدٌن-  شباب قصر ورقلة 22R30J1385    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 طاهرة توفٌق-  شباب قصر ورقلة 22R30J1391    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

  26/01/2023  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

 

:13/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( إتحاد عٌن البٌضاء/ أولمبً الوادي  ) مقابلة 0523القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  واسع شوقً-  أولمبً الوادي 22R30J0595    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  بوعافٌة محمد الغزالً-  إتحاد عٌن البٌضاء 22R30J1598    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 فالح عبد القادر-  إتحاد عٌن البٌضاء 22R30J1547    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 جعفور محمد العٌد-  إتحاد عٌن البٌضاء 22R30J1694    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:13/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( إتحاد الهماٌسة/  نادي المنظر الجمٌل  ) مقابلة 0524القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  مٌهً عبد الرحمان-  نادي المنظر الجمٌل 22R30J0258    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 حسانً حكٌم-  نادي المنظر الجمٌل 22R30J1801    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  بوطٌب لحسن-  إتحاد الهماٌسة 22R30J0098    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:13/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( شباب جامعة /  شباب بلدٌة إلٌزي) مقابلة 0525القضٌة رقم   

:غرامات  
 

  26/01/2023  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ( شباب بلدٌة إلٌزي )ٌ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
 

:14/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( وفاق مقر/ مولودٌة شباب المخادمة  ) مقابلة 0526القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  عبابسة عبد الباسط-  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J1886    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  بوشارب حسام الدٌن-  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J2501    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 لعاٌب ٌاسر-  وفاق مقر 22R30J3046    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بن قلٌة أٌمن-  وفاق مقر 22R30J1605    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:14/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( أمل ورقلة/ نجم بوغفالة  ) مقابلة 0527القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 سعدي عادل-  نجم بوغفالة 22R30J0045    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 زاٌدي ولٌد-  نجم بوغفالة 22R30J0114    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 سلٌمانً خٌر الدٌن-  نجم بوغفالة 22R30J1540    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 دقٌش إبراهٌم-  نجم بوغفالة 22R30J0076    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 لعٌادي عبد الجبار-  أمل ورقلة 22R30J1504    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 



  (ب )الفوج 
 

:23/12/2023فئة األكابر لٌوم  ( شباب قصر الحٌران/ نصر حاسً الدالعة  ) مقابلة 0528القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

 بن غٌة مسعود-  نصر حاسً الدالعة 22R30J1031    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  روٌنبً أبوبكر الصدٌق-  نصر حاسً الدالعة 22R30J1035    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بن مجغاٌة أحمد-  نصر حاسً الدالعة 22R30J1070    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 بوعزارة محمد-  نصر حاسً الدالعة 22R30J2343    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 موالي محمد-  شباب قصر الحٌران 22R30J0881    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 نوعً محمد-  شباب قصر الحٌران 22R30J1232    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 لحرش الطاهر-  شباب قصر الحٌران 22R30J1509    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  لحرش أسامة عبٌر             -  شباب قصر الحٌران 22R30J1507  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:غرامات  
 

  26/01/2023  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ( نصر حاسً 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

 

:13/01/2023 فئة األكابر لٌوم (هالل بلدٌة غرداٌة / إتحاد حاسً الدالعة )  مقابلة 0529القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 لعابد محمد-  هالل بلدٌة غرداٌة 22R30J1224    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0811 بوعالم خالد-  هالل بلدٌة غرداٌة  
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن فراح محمد                  -  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J0650  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

  زادم صالح الدٌن              -  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J0414  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:13/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( مولودٌة البٌضاء/ إتحاد برٌان  ) مقابلة 0530القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 والد الحاج علً عبد العزٌز-  إتحاد برٌان 22R30J0748    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بن المواز محمد نذٌر-  مولودٌة البٌضاء 22R30J1195    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 سرخاد عبد النور-  مولودٌة البٌضاء 22R30J1288    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:13/01/2023 فئة األكابر لٌوم (إتحاد أفلو / إتحاد الخنق )  مقابلة 0531القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2568 بن ٌمٌنة جمال الدٌن-  إتحاد أفلو 

 

 

 

 



 

:13/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( رائد سٌدي ساعد/ شباب قصر الحٌران  ) مقابلة 0532القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 قرزو أمٌن-  شباب قصر الحٌران 22R30J0615    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

ذلك  و26/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شباب قصر الحٌران) غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة -   

قا  فً الوصول المتأخر لطبٌب الفرٌق المستقبل األمر الذي أدى إلى تأخٌر إنطالق المباراة طبالتنظٌم المتمثل سوء بسبب    

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

:13/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( نصر حاسً الدالعة/ رائد حاسً القارة  ) مقابلة 0533القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0910 سعٌدات أٌوب-  رائد حاسً القارة 

قرٌنات عبد القادر-  نصر حاسً الدالعة 22R30J1034    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    26/01/2023 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                

بن مجغاٌة أحمد-  نصر حاسً الدالعة 22R30J1070    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    26/01/2023 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                

حوٌط مدانً-  نصر حاسً الدالعة 22R30J2123    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    26/01/2023 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                

:غرامات  
 

  26/01/2023  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ( نصر حاسً 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

 

:13/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( مستقبل موفلون/ الشعار الرٌاضً نهقار  ) مقابلة 0534القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

 أقاري عبد السالم-  الشعار الرٌاضً نهقار 22R30J1087    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  سالمة عبد الرحٌم-  مستقبل موفلون 22R30J0334    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

  26/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من ( 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 النادي

  26/01/2023  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

 

 

 

 

 

 

 

 



 إحتراز
 

( مستقبل موفلون ) مشاركة أحد العبً نادي  إعتراضا منه على(الشعار الرٌاضً نهقار  ) نادي طرفإحتراز تم رفعه من      - 

 .صنف أكابر 032322R30Jرخصة رقم  العقبة كنة حسٌن دعوالم
 

  تطابقه مع التأكٌد الالحق و عدم تحدٌد العقوبة فً ورقة المقابلة طبقا لنص اإلحتراز مرفوض لعدم:من حٌث الشكل      

  .86          المادة 

:   من حٌث الموضوع  

 بداعً أن عقبة كنة حسٌنقد إعتراض على مشاركة الالعب  ( الشعار الرٌاضً نهقار )حٌث أن النادي الرٌاضً        - 

 بتارٌخ  معتجالتً مقابلة ال بمناسبة 01/12/2022 تارٌخ  إبتداء منالعقوبة المسلطة علٌه  لم ٌستنفذذا الالعبه        

.  الجولة السادسة (مستقبل موفلون/  أفلوإتحاد  )  فرٌق26/11/2022ً        

غرامة   + (01 )مقابلة واحدةباإلقصاء النافذ لمن طرف لجنة اإلنضباط  عقبة كنة حسٌنحٌث تمت معاقبة الالعب     -    

. على قرار الحكم حتجاجاإل  دج بسبب2.000نافذة قدرها          

 (مستقبل موفلون  )من فرٌق  032322R30Jرخصة رقم  بعد قٌام اللجنة بتتبع وضعٌة الالعب عقبة كنة حسٌنحٌث -       

 :        صنف أكابر إتضح ماٌلً

  ثبتت مشاركة الالعب عقبة كنة02/12/2022بتارٌخ  (نصر حاسً الدالعة / مستقبل موفلون  )الجولة السابعة جمعت       - 

 .        حسٌن خاللها و هً الجولة التً تلت الجولة التً تحصل خاللها على اإلنذار و بالتالً تعد مشاركته غٌر مشروعة

 لم ٌتقدم بطلب إلجراء تسوٌة للوضعٌة القانونٌة لالعبه عقبة كنة حسٌن بعد إشراكه (مستقبل موفلون  )حٌث أن فرٌق       - 

 .        خالل الجولة السابعة

  لم ٌشارك خاللها الالعب عقبة كنة10/12/2022بتارٌخ  (مستقبل موفلون / وفاق عٌن ماضً  )الجولة الثامنة جمعت      - 

 .        حسٌن

 .الجوالت التاسعة و العاشرة و الحادٌة عشرة و الثانٌة عشرة ثبتت مشاركة الالعب عقبة كنة حسٌن خاللها جمٌعها     - 

  و قد ثبتت مشاركة13/01/2023بتارٌخ  (مستقبل موفلون / الشعار الرٌاضً نهقار  )الجولة الثالثة عشرة جمعت      - 

        الالعب عقبة كنة حسٌن و تم خاللها اإلعتراض على مشاركته عن طرٌق تدوٌن إحتراز على ورقة المقابلة ثم تأكٌد وفقا

 .86       لما تنص علٌه المادة 

 التقدم بطلب لتسوٌة وضعٌة العبه عقبة كنة حسٌن و ذلك مباشرة (مستقبل موفلون  ) كان من الواجب على نادي حٌث-      

 .       بعد الجولة السابعة

  .134حٌث أنه من المعلوم بأن التسوٌة تتضمن تنفٌذ العقوبة األصلٌة من جدٌد مع إضافة عقوبة تكمٌلٌة تطبٌقا للمادة      - 

 حٌث أن العقوبة تستنفذ مباشرة خالل المقابالت الالحقة للمقابلة التً وقعت خاللها المخالفة أي تستنفذ ألٌا و بطرٌقة     - 

  .       و فً بطرٌقة تسلسلٌة و فً حال مخالفة ذلك ٌتعٌن طلب إجراء تسوٌة قانونٌة من طرف الفرق

 

 

 

 
   



 لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة 
 
 

. اإلحتراز مرفوض:من حٌث الشكل-   

:من حٌث الموضوع-   

فإن مشاركته فً مقابلة (مستقبل موفلون  )من فرٌق   22R30J0323 رقم  رخصة عقبة كنة حسٌن لالعب  بالنسبة-  

العقوبة المسلطة قانونٌة طالما لم ٌستنفذ لم تكن 13/01/2023بتارٌخ  ( مستقبل موفلون / الشعار الرٌاضً نهقار )   

. علٌه وفقا للكٌفٌات التً تملٌها النصوص القانونٌة المعمول بها  
 

العب ما بعد خرقه لإلجراءات للقانون المعمول بها ال ٌجعله فً مركز قانونً إال بعد إتخاد حٌث أن عدم مشاركة -     

.    القرار من الهٌئات المختصة  

  من قانون اإلتحاد الجزائري المنظم لبطولة كرة القدم قسم هواة قد نصت صراحة فً البند الثان139ًحٌث أن المادة -     

.((كل صاحب رخصة معاقب ال ٌمكنه المشاركة فً أي مقابلة رسمٌة  ))منها    

  البند األول02 المتعلقة بالمخالفات المكتشفة من طرف الرابطة الفقرة 95المادة  فً قضٌة الحال نص حٌث  نطبق- 

أثناء ها العبٌن غٌر مؤهلٌن إشراكندٌة فً حالالفرٌق الذي رفع ضده اإلحتراز و التً تعاقب األتعادل  المتعلق بحالة   

:بارٌات رسمٌة و بالتالًالم   

لمنافسه منحها من رصٌده دونإلغاء النقاط المتحصل علٌها مع  (مستقبل موفلون  )بالنسبة لنادي خسارة المقابلة -   

  (.الشعار الرٌاضً نهقار) 

22R30J   مقابالت(04 )لـباإلقصاء النافذ  0323 رخصة رقم عقبة كنة حسٌن ( مستقبل موفلون )معاقبة العب نادي -   

(05 )فً المجموعما ٌساوي  01 + 04  أي نافذة(01)حددة بمقابلة واحدة العقوبة األصلٌة الم+ كعقوبة تكمٌلٌة   

.25/01/2023 إبتداء من تارٌخ ة مقابالت نافذ  

 بمنعه 26/01/2023باإلقصاء النافذ لمدة ستة أشهر إبتداء من تارٌخ  ( مستقبل موفلون )معاقبة كاتب عام نادي - 

. مزاولة أي نشاط أو وظٌفة لهما صلة بكرة القدم من      

.26/01/2023فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( مستقبل موفلون ) دج غرامة نافذ ٌدفعها نادي 50.000خمسون ألف -   

 

  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي الثانً فئة 

 

 (أ  )الفوج 
 

:06/01/2023 فئة األكابر لٌوم (نادي المقارٌن / شباب سٌدي بوعزٌز )  مقابلة 0535القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1618 بوزٌان إسماعٌل-  شباب سٌدي بوعزٌز 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2286 محلً المعتز باهلل      -  نادي المقارٌن 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

:12/01/2023 فئة األكابر لٌوم (سٌدي بلخٌر الشط / شباب سٌدي عمران )  مقابلة 0536القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 حماٌمً عبد الودود-  شباب سٌدي عمران 22R30J0529    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1533 عٌنان محمد حسٌن-  سٌدي بلخٌر الشط 
 

 

:12/01/2023 فئة األكابر لٌوم (إتحاد بلدٌة أنقوسة / أمل العقلة )  مقابلة 0537القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 بشع أسامة-  أمل العقلة 22R30J2484    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

لبٌض صهٌب-  أمل العقلة 22R30J2128    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

 محمة سعٌد-  إتحاد بلدٌة أنقوسة 22R30J1365    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بوحجة محمد العٌد             -  إتحاد بلدٌة أنقوسة 22R30J1723  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

 

:12/01/2023 فئة األكابر لٌوم (شباب سٌدي بوعزٌز / إتحاد قمار )  مقابلة 0538القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 لهادي ٌوسف-  إتحاد قمار 22R30J1968    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0284 دغمة علً-  إتحاد قمار 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0281 شرٌط مهدي-  إتحاد قمار 
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0283 رضوانً محمد عبدو-  إتحاد قمار 

لوتري عبد الرحمان-  إتحاد قمار 22R30J0556    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    26/01/2023 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                

 عاشور عماد الدٌن-  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1642    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بن طاجٌن ناصر الٌقٌن-  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1611    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1619 نتاري عبد الحمٌد-  شباب سٌدي بوعزٌز 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1615 جعفري إلٌاس-  شباب سٌدي بوعزٌز 
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1613 عوماري عمار-  شباب سٌدي بوعزٌز 

:غرامات  
 

 

  سوءبسبب 26/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (إتحاد قمار) غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة- 

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

  بسبب عدم26/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من ( إتحاد قمار )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

 

  26/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شباب سٌدي بوعزٌز) غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة- 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:12/01/2023 فئة األكابر لٌوم (شباب الحدب / نادي بوغفالة )  مقابلة 0539القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 عربً محمد أسامة-  نادي بوغفالة 22R30J2052    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1899 بن طبال عصام-  شباب الحدب 
 

:12/01/2023 فئة األكابر لٌوم (أهلً القرارة / أمل سٌدي مهدي)  مقابلة 0540القضٌة رقم   

:أحداث أشٌر علٌها  

  من الشوط الثانً و قد قام38حٌث صرح الحكم الرئٌسً عن دخل أحد األشخاص الغرباء إلى أرضٌة الملعب فً الدقٌقة - 

  هذا الشخص بالتعرض للمساعد الثانً للحكم بالتهدٌد ما ٌمثل فعال خطٌرا و مخالفا للنظام العام و علٌه ٌتحمل الفرٌق المستقبل

القانون  من04 الفقرة 47  تبعات هذا التصرف بما أنه المسؤول عن الجانب التنظٌمً وعلٌه قررت اللجنة تطبٌق نص المادة   

: و منهلبطولة كرة القدم هواة  المنظم  

.26/01/2023 دون جمهور إبتداء من (02) بمقابلتٌن (أمل سٌدي مهدي  )معاقبة نادي -    

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

  26/01/2023.  
 

:12/01/2023 فئة األكابر لٌوم (القبة تماسٌن / نادي المقارٌن )  مقابلة 0541القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 محلً عبد اإلله-  نادي المقارٌن  22R30J2222    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  زٌغم نضال                     -  القبة تماسٌن 22R30J2047  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:غرامات  
 

 

  بسبب عدم26/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من ( القبة تماسٌن )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

:12/01/2023 فئة األكابر لٌوم (إتحاد النزلة الوادي / شباب حاسً مسعود )  مقابلة 0542القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 زواوي عبد القادر-  شباب حاسً مسعود 22R30J0156    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

قدوري محمد-  إتحاد النزلة الوادي 22R30J1405    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

 فتح هللا عماد-  إتحاد النزلة الوادي 22R30J1794    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:      مسٌر أشٌر علٌه

 بإهانة مساعد الحكم الرئٌسً  22R30D0119طرٌة أٌمن رخصة رقم  ( إتحاد النزلة تقرت)  كاتب صنف األكابر بناديقٌام - 

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

  طبقا لنص المادة 26/01/2023تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000 غرامة نافذة  قدرها  +26/01/2023  

.  (لبطولة كرة القدم هواة المنظم  من القانون112)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( ب )الفوج 
 

:12/01/2023 فئة األكابر لٌوم (شباب القواطٌن / أولمبً بوعامر )  مقابلة 0543القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 قوٌسم بدر الدٌن-  أولمبً بوعامر 22R30J1874    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1940 صٌاد رٌاض -  أولمبً بوعامر 

مكً حمزة-  شباب القواطٌن 22R30J2300    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    26/01/2023 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                

 عزوز ضٌاء الحق-  شباب القواطٌن 22R30J2557    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2787 صروتً إسالم-  شباب القواطٌن 
سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2251 فارس محمود-  شباب القواطٌن 

:غرامات  
 

  بسبب عدم26/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من ( شباب القواطٌن )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

:13/01/2023 فئة األكابر لٌوم (مولودٌة حاسً مسعود / مدرسة أمل النزلة )  مقابلة 0544القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 شٌن إبراهٌم-  مدرسة أمل النزلة 22R30J0093    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:13/01/2023 فئة األكابر لٌوم (نادي أم الطٌور / مولودٌة سٌدي سلٌمان )  مقابلة 0545القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 خٌرانً سمٌر-  مدرسة أمل النزلة 22R30J1876    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

  26/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من ( 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  النادي

 

:13/01/2023 فئة األكابر لٌوم (مولودٌة المقارٌن / أمل سوف )  مقابلة 0546القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

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

 

:13/01/2023 فئة األكابر لٌوم (شباب عٌن قدٌمة / شهداء قمار )  مقابلة 0547القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 بدة خمٌس-  شباب عٌن قدٌمة 22R30J2442    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 رحٌم أٌوب-  شباب عٌن قدٌمة 22R30J2435    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

 

 

 

 

 

 

 



:13/01/2023 فئة األكابر لٌوم (مولودٌة بامندٌل / شباب لقراف )  مقابلة 0548القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 عطا هللا مؤٌد-  شباب لقراف 22R30J1818    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0277 عطا هللا صابر-  شباب لقراف 

بن فرج هللا موسى-  شباب لقراف 22R30J0125    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    26/01/2023 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                

سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J4453 عوارٌب أٌوب -  مولودٌة بامندٌل 

لحمام مروان-  مولودٌة بامندٌل 22R30J0730    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    26/01/2023 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                

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

    26/01/2023 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                
 

:13/01/2023 فئة األكابر لٌوم (نادي سٌدي خوٌلد / إتحاد الزقم )  مقابلة 0549القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 بلهادي بدر الدٌن-  إتحاد الزقم 22R30J1477    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 عشو محمد-  نادي سٌدي خوٌلد 22R30J0978    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بوزغاٌة الجٌاللً              -  إتحاد الزقم 22R30J1478  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

  لعروسً أٌوب                  -  نادي سٌدي خوٌلد 22R30J0963  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:13/01/2023 فئة األكابر لٌوم (مستقبل بلدة عمر / أتلٌتٌك حاسً مسعود )  مقابلة 0550القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

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

 مونة أٌمن-  مستقبل بلدة عمر 22R30J1568    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 قٌسً عبد الرحمان-  مستقبل بلدة عمر 22R30J2780    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ( ج )الفوج 
 

:17/12/2022 فئة األكابر لٌوم (شبٌبة زلفانة / إتحاد بلدٌة األغواط )  مقابلة 0551القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1157 بحورة صاح الدٌن-  شبٌبة زلفانة 

:غرامات  
 

  بسبب عدم26/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من ( شبٌبة زلفانة )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

 

:12/01/2023 فئة األكابر لٌوم (ترجً مرماد / رائد متلٌلً )  مقابلة 0552القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 محجوب عبد الهادي-  رائد متلٌلً 22R30J2111    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2925 ًعزاوي ٌاسٌن-  رائد متلٌل 
 صفوان حمزة-  ترجً مرماد 22R30J2973    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:13/01/2023 فئة األكابر لٌوم (اإلتحاد الرٌاضً بلدٌة األغواط / جٌل بن نانة )  مقابلة 0553القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 مخلوفً عمار-  جٌل بن نانة 22R30J0095    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 بوطرفاٌة إبراهٌم-  جٌل بن نانة 22R30J0113    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 سراي علً-  اإلتحاد الرٌاضً األغواط 22R30J2149    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:13/01/2023 فئة األكابر لٌوم (إتحاد بلدٌة األغواط / أمل سٌدي بوزٌد )  مقابلة 0554القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 بومدٌن بوزٌد الشرٌف-  أمل سٌدي بوزٌد 22R30J0236    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 بومدٌن بوزٌد الشرٌف-  أمل سٌدي بوزٌد 22R30J0236    بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:غرامات  
 

  بسبب26/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من ( 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   عدم حضور مدرب النادي
 

:13/01/2023 فئة األكابر لٌوم (أمل عٌن ماضً / مستقبل لماضً )  مقابلة 0555القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 الشٌخ بوبكر فاتح-  مستقبل لماضً 22R30J2269    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

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

 

 

 

 

 



 

 ( أ ) 1 دالفوج
 

:12/01/2023 فئة األكابر لٌوم (وفاق عٌن أمناس / إتحاد شباب إلٌزي )  مقابلة 0556القضٌة رقم   

:غرامات  
 

  بسبب26/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من ( إتحاد شباب إلٌزي )ٌ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
 

  بسبب26/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من ( وفاق عٌن أمناس )ٌ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
 

  سنة(19)لفئة األواسط األقل من مقابالت كأس الجمهورٌة 
 

(الدور الثانً  )  
 

:03/11/2022فئة األواسط لٌوم  (  إتحاد المغٌر/مولودٌن المقارٌن )  مقابلة 0557القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J3066 شافو أٌمن محمد وسٌم-  مولودٌة المقارٌن 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0917 برمكً هشام عبد المنعم-  إتحاد المغٌر 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
الحكم الرئٌسً            بطاقة حمراء بسبب إهانة   21R30J2965 صدٌقً عبد الباري       -  مولودٌة المقارٌن   

   تدفع فً أجل شهر دج 7.000غرامة نافدة قدرها  + 10/11/2022 مقابالت إقصاء نافذة إبتداء من تارٌخ 02               ٌعاقب بـ 

  (.الفئات الصغرىالقانون المنظم لبطولة كرة  من 100)  لنص المادة  طبقا10/11/2022                إبتداء من تارٌخ
 

  سنة(19) لفئة األواسط األقل من بطولة قسم الهواة
 

(ب  )الفوج   
 

 

 

:12/01/2023فئة األواسط لٌوم  (نجم بوغفالة  / مشعل حاسً مسعود)  مقابلة 0558القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مسعودي صالح الدٌن        -  مشعل حاسً مسعود 22R30J3244 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
الضٌف محمد ٌعقوب         -  نجم بوغفالة 22R30J4743 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

:غرامات  

  26/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (مشعل حاسً مسعود  )ٌدفعها نادينافذة غرامة  دج 10.000 عشرة أالف -

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

  عدمسببب 26/01/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (نجم بوغفالة  )ٌدفعها نادينافذة غرامة  دج 10.000 عشرة أالف -

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:12/01/2023فئة األواسط لٌوم  (إتحاد حاسً الرمل  / مستقبل الروٌسات)  مقابلة 0559القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مفٌصل عبد السالم           -  مستقبل الروٌسات 22R30J3289 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
عباس علً                    -  مستقبل الروٌسات 22R30J3272 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

هاللً ٌاسٌن                  -  مستقبل الروٌسات 22R30J3493 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

بن تواتً محمد               -  إتحاد حاسً الرمل 22R30J5693 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 

 

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

(ك  )الفوج   
 

:12/01/2023فئة األواسط لٌوم  (وداد اإلسماعٌلً القرارة  / نادي الضاٌة بن ضحوة)  مقابلة 0560القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
زربانً بوبكر                -  نادي الضاٌة بن ضحوة 22R30J3669 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

خزماطً خٌر الدٌن         -  وداد اإلسماعٌلً القرارة 22R30J3619 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
 

:12/01/2023فئة األواسط لٌوم  (وداد مدٌنة زلفانة  / أهلً القرارة)  مقابلة 0561القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عرٌف ٌحً                  -  أهلً القرارة 22R30J4013 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال  22R30J3964 بن حمودة جلول              -  وداد مدٌنة زلفانة  
 
 

 

  سنة(17)األقل من شبال لفئة األمقابالت الدور التمهٌدي الرابع 
 

:21/01/2023 لٌوم شبالفئة األ (مدرسة حاسً مسعود / نادي المظر الجمٌل ) مقابلة  0562 القضٌة رقم  

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي   رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

ل إنذارٌنيحصتبطاقة حمراء بسبب   22R30J0457 تٌجانٌة أمحمد            -  نادي المنظر الجمٌل       

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

:21/01/2023فئة األواسط لٌوم  (نجم بوغفالة  / نادي بلدٌة تقرت)  مقابلة 0563القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
داهم ضٌاء الدٌن               -  نادي بلدٌة تقرت 22R30J3761 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
شهبً أبوبكر الصدٌق         -  نجم بوغفالة 22R30J5228 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

 

  سنة(15)األقل من صاغرلفئة األمقابالت كأس الجمهورٌة 
 

(مقابلة معادة  )   
 

:04/01/2023 لٌوم صاغرفئة األ (نادي بوغفالة  / إتحاد الزاوٌة العابدٌة)  مقابلة 0564القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بحطٌطة ٌاسٌن ٌوسف         -  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J3747 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
مٌزات عمر                    -  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J4282 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

 



  سنة(15)األقل من صاغر لفئة األمقابالت الدور التمهٌدي الرابع 
 

:14/01/2023 لٌوم صاغرفئة األ (راسٌنغ حاسً مسعود  / إتحاد حاسً الدالعة)  مقابلة 0565القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بحطٌطة ٌاسٌن ٌوسف         -  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J3747 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
مٌزات عمر                    -  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J4282 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

حنانً رٌاض عٌسى           -  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J3748 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      شٌران أٌوب               -  راسٌنغ حاسً مسعود 22R30J1209  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم

  (.الفئات الشبانٌة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 92)  ة طبقا لنص المادةذناف (01 )لة واحدة                ٌعاقب باإلقصاء لمقاب
 

 

 تسوٌة وضعٌة عقابٌة
 

  الذي 15/01/2023 بتارٌخ 041مسجل تحت رقم لا  (الشعار الرٌاضً نهقار) من نادي وارد بعد اإلطالع على الطلب ال- 

  018522R30J الرخصة رقم بصنف األكابر محجوب السٌد أحمد صاحبتسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعب   ٌخص 

. 2022/2023 الحالً لموسم  ل

  بطاقات صفراء بسبب عدد من المبارٌات األمر الذي ٌلزمه(04)تحصل على قد محجوب السٌد أحمد  أن الالعب حٌث- 

 .ألٌا( 01)  إستنفاذ عقوبة مقابلة واحدة 

 المقابلة األلٌة و ذلك من ٌستنفذ عقوبة لم محجوب السٌد أحمد الالعب  بأن (الشعار الرٌاضً نهقار )  فرٌق صرححٌث - 

 و ما تاله من  (الشعار الرٌاضً نهقار / هالل بلدٌة غرداٌة  ) باللقاء الذي جمع 23/12/2022  خالل مشاركته بتارٌخ 

. وضعٌة غٌر قانونٌةمحجوب السٌد أحمد فً و بالتالً ٌعد الالعب    مقابالت

 بتارٌخمحجوب السٌد أحمد الدٌن قد تقدم بطلب لتسوٌة وضعٌة الالعب  ( الشعار الرٌاضً نهقار) نادي حٌث أن - 

   15/01/2023. 
 

 

   

بعد الدراسة قررت اللجنة 

 

 (  الشعار الرٌاضً نهقار) من نادي 0185R30J22رخصة رقم محجوب السٌد أحمد لتسوٌة الوضعٌة العقابٌة الالعب - 

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

  (01)بمقابلة واحدة بالعقوبة األصلٌة من جدٌد المقدرة  0185R30J22رخصة رقم محجوب السٌد أحمد معاقبة الالعب - 

فً  ما ٌساوي ( 01 + 01) بالتسوٌة أي   متعلقة(01)مقابلة +  بطاقات صفراء أثناء مبارٌات متفرقة (04)  بسبب جمع 

. 26/01/2023  إبتداء من تارٌختٌن نافذ(02) مقابلتٌن  المجموع 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تسوٌة وضعٌة عقابٌة
 

 الذي ٌخص 15/01/2023 بتارٌخ 043مسجل تحت رقم لا  (جٌل بن نانة) من نادي وارد بعد اإلطالع على الطلب ال- 

  الحالًلموسمل 006522R30J الرخصة رقم بصنف األكابر بوطرفاٌة نور الدٌن صاحب تسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعب   

  2022/2023 .

  بطاقات صفراء أثناء مبارٌات متفرقة األمر الذي ٌلزمه إستنفاذ (04)تحصل على  قد بوطرفاٌة نور الدٌن أن الالعب حٌث- 

 .ألٌا( 01)  عقوبة مقابلة واحدة 

 المقابلة األلٌة و ذلك من خالل مشاركتهٌستنفذ عقوبة لم  بوطرفاٌة نور الدٌنالالعب  بأن (جٌل بن نانة )  فرٌق صرححٌث - 

 و بالتالً هو حالٌا فً وضعٌة (اإلتحاد الرٌاضً بلدٌة األغواط / جٌل بن نانة  ) باللقاء الذي جمع 13/01/2023  بتارٌخ 

.   غٌر قانونٌة

 .25/01/2023بتارٌخ بوطرفاٌة نور الدٌن قد تقدم بطلب لتسوٌة وضعٌة الالعب  ( جٌل بن نانة) نادي حٌث أن - 
 

   

بعد الدراسة قررت اللجنة 
 

نطبق نص   ( جٌل بن نانة) من نادي 0065R30J22رخصة رقم بوطرفاٌة نور الدٌن لتسوٌة الوضعٌة العقابٌة الالعب - 

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

  (01)بمقابلة واحدة بالعقوبة األصلٌة من جدٌد المقدرة  0065R30J22رخصة رقم بوطرفاٌة نور الدٌن معاقبة الالعب - 

فً  ما ٌساوي ( 01 + 01) بالتسوٌة أي   متعلقة(01)مقابلة +  بطاقات صفراء أثناء مبارٌات متفرقة (04)  بسبب جمع 

. 26/01/2023  إبتداء من تارٌختٌن نافذ(02) مقابلتٌن  المجموع 

 تسوٌة وضعٌة عقابٌة
 

تسوٌة الذي ٌخص  24/01/2023 بتارٌخ 065مسجل تحت رقم لا  ( أمل سوف)من نادي وارد بعد اإلطالع على الطلب ال- 

  الحالًلموسمل 233022R30J الرخصة رقم بصنف األكابر بن عمارة محمد الصالح صاحب الوضعٌة العقابٌة لالعب 

  بالرخصة2021/2022 خالل الموسم الماضً (شباب القواطٌن  ) و الذي كان ٌنشط ضمن تشكٌلة نادي 2022/2023 

 .21R30J1813  رقم 

  بطاقات صفراء بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم و كان ذلك تحصل على قد بن عمارة محمد الصالح أن الالعب حٌث- 

 .07/01/2022 بتارٌخ (شباب القواطٌن / نادي سٌدي خوٌلد  )   أثناء مقابلة 
 

 المقابلة األلٌة و ذلك من خاللٌستنفذ عقوبة لم  بن عمارة محمد الصالحالالعب  بأن (أمل سوف ) ح نادي صرحٌث - 

 . 2022/2023 و كذلك الحال بالنسبة للموسم الجاري 2021/2022  مواصلته المشاركة إلى غاٌة نهاٌة الموسم 

 قد تفطن للوضعٌة التً هو علٌها الالعب بن عمارة محمد الصالح لٌتقدم بطلب لتسوٌة  ( أمل سوف) نادي حٌث أن - 

 .01/2023 /24  وضعٌته بتارٌخ 
 

   

بعد الدراسة قررت اللجنة 

 

نطبق   ( أمل سوف) من نادي 2330R30J22رخصة رقم بن عمارة محمد الصالح لتسوٌة الوضعٌة العقابٌة الالعب - 

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

 بمقابلة واحدة بالعقوبة األصلٌة من جدٌد المقدرة  2330R30J22رخصة رقم بن عمارة محمد الصالح معاقبة الالعب - 

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

. 26/01/2023  إبتداء من تارٌختٌن نافذ(02) 

 



 تسوٌة وضعٌة عقابٌة
 

 الذي  15/01/2023 بتارٌخ 066مسجل تحت رقم لا  ( نادي المنظر الجمٌل)من نادي وارد بعد اإلطالع على الطلب ال- 

  الحالً لموسمل 070422R30J الرخصة رقم بصنف األكابر حوامدي محمد صاحبتسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعب   ٌخص 

  2022/2023. 

  أثناء مباراة06/01/2023 بطاقات حمراء بسبب تكرار الخطأ بتارٌخ تحصل على قد حوامدي محمد أن الالعب حٌث- 

 .(نادي المنظر الجمٌل / شباب تبسبست  ) 

 المقابلة األلٌة و ذلك من خاللٌستنفذ عقوبة لم  حوامدي محمدالالعب  بأن (نادي المنظر الجمٌل ) ح فرٌق صرحٌث - 

 .(إتحاد الهماٌسة / نادي المنظر الجمٌل  ) و التً جمعت 13/01/2023  مشاركتة أثناء القابلة الموالٌة مبارشرة بتارٌخ 

 . قد تقدم بطلبه هذا ملتمسا تسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعبه حوامدي محمد بطلب ( نادي المنظر الجمٌل) نادي حٌث أن - 
 
 

   

بعد الدراسة قررت اللجنة 

 

نطبق   ( نادي المنظر الجمٌل) فرٌق من 0704R30J22رخصة رقم حوامدي محمد لتسوٌة الوضعٌة العقابٌة الالعب - 

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

+   بسبب الحصول على إنذارٌن (01)بمقابلة واحدة بالعقوبة األصلٌة من جدٌد المقدرة حوامدي محمد معاقبة الالعب - 

. 26/01/2023  إبتداء من تارٌختٌن نافذ(02) مقابلتٌنالمجموع فً ما ٌساوي ( 01 + 01) بالتسوٌة أي   متعلقة(01)مقابلة  

 إستئناف

:12 المحضر رقم 30/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( شباب جامعة/ نجم بوغفالة  ) مقابلة 0451قم القضٌة 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  
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         بن قسوم عمر المصطفى-  شباب جامعة 22R30J0777    بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم

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

 

.الباقً دون تغٌٌر  

 

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

.الباقً دون تغٌٌر  

 

                             المسٌر اإلداري لقسم اإلنضباط  
                                        درٌس الهواري

                                         

 


