
 اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 ورقلة–  القدم لكرةالرابطة الجهوٌة 

2022/2023الموسم الرٌاضً   

15:المحضر رقم  

02/02/2023: الجلسة المنعقدة بتارٌخ  
 

 

  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي األول فئة 

 

(أ  )الفوج   
 

:27/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( وفاق مقر/ أولمبً الوادي  ) مقابلة 0566القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0595 واسع شوقً-  أولمبً الوادي  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J4095 العابد أٌمن-  وفاق مقر 
 

:27/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( إتحاد عٌن البٌضاء/ إتحاد الهماٌسة  ) مقابلة 0567القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  سعود أحمد-  إتحاد الهماٌسة 22R30J0519    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1696 بن الدٌن ٌوسف-  إتحاد عٌن البٌضاء 

  سالمً بلخٌر-  إتحاد عٌن البٌضاء 22R30J1693    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  جعفور محمد العٌد-  إتحاد عٌن البٌضاء 22R30J1694    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

 

  02/02/2023 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  
 

:27/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( شباب جامعة/ مولودٌة شباب المخادمة  ) مقابلة 0568القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  زٌتونً محمد نجٌب-  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J2080    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 مصري ٌوسف-  شباب جامعة 22R30J2683    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  

 بالدخول إلى أرضٌة الملعب دون22R30E0065 عوارٌب عقبة رخصة رقم   (  مولودٌة شباب المخادمة)نادي مدرب قٌام - 

شهر إبتداء  تدفع فً أجل بسبب سوء التنظٌم دج 5.000وعلٌه ٌعاقب النادي بغرامة مالٌة نافذة بقٌمة  الرئٌسً   إذن من الحكم

 .  (القدم هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة131)  طبقا لنص المادة 02/02/2023  من تارٌخ 
 

 بالدخول إلى أرضٌة الملعب دون إذن22R30E0018 عباضلً عبد المجٌد رخصة رقم   (  شباب جامعة)نادي مدرب قٌام - 

 شهر إبتداء من تدفع فً أجل بسبب سوء التنظٌم دج 5.000وعلٌه ٌعاقب النادي بغرامة مالٌة نافذة بقٌمة  الرئٌسً  من الحكم

 .  (القدم هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة131)  طبقا لنص المادة 02/02/2023  تارٌخ 
 

 

 



:27/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( إتحاد النخلة/ نادي المنظر الجمٌل  ) مقابلة 0569القضٌة رقم   

:غرامات  
 

  02/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (إتحاد النخلة  )ٌ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    

 

:27/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( أمل ورقلة/ وفاق المغٌر  ) مقابلة 0570القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  رحال عدي-  وفاق المغٌر 22R30J1583    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:27/01/2023 فئة األكابر لٌوم (شباب تبسبست / نجم بوغفالة )  مقابلة 0571القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

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

حالسة ولٌد-  شباب تبسبست 22R30J2314    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    02/02/2023 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                

  نصٌري محمد الحاج-  شباب تبسبست 22R30J2312    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 علٌوة محمد صبري-  شباب تبسبست 22R30J2298    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      شٌخة عبد المنعم          -  شباب تبسبست 22R30J1988  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم

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

(ب  )الفوج   
 

:27/01/2023 فئة األكابر لٌوم (الشعار الرٌاضً نهقار / إتحاد الخنق )  مقابلة 0572القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  كربوس محمد رفٌق-  إتحاد الخنق 22R30J1249    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 مقبول شفٌق-  إتحاد الخنق 22R30J1253    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
   ألجمت نور الدٌن-  الشعار الرٌاضً نهقار 22R30J0187    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بن موسى رحمانً عبد اإلله-  الشعار الرٌاضً نهقار 22R30J0922    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   شٌنون ناصر-  الشعار الرٌاضً نهقار 22R30J0925    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

إهانة العب منافسبطاقة حمراء بسبب    21R30J1662 لعرٌبً عبد الغانً        -  إتحاد الخنق        

02/02/2023أجل شهر إبتداء من تارٌخ  فً  تدفعدج 3.000غرامة مالٌة قدرها + ( 02) مقابلتٌن ل النافذ               ٌعاقب باإلقصاء  

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 112) طبقا لنص المادة                  
 

 

 

 

 

 



:27/01/2023فئة األكابر لٌوم  (رائد سٌدي ساعد / إتحاد حاسً الدالعة  ) مقابلة 0573القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  قوزٌم بلعباس-  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J0651    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بوقار الناصر-  رائد سٌدي ساعد 22R30J0632    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:27/01/2023فئة األكابر لٌوم  (مولودٌة البٌضاء / شباب قصر الحٌران  ) مقابلة 0574القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

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

 

:27/01/2023 فئة األكابر لٌوم (نصر حاسً الدالعة / إتحاد أفلو )  مقابلة 0575القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  عبٌد أسامة-  إتحاد أفلو 22R30J2380    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 جاللً زكرٌاء ضٌاء الدٌن-  إتحاد أفلو 22R30J2384    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
   مدبوحً أٌمن عباس-  إتحاد أفلو 22R30J2405    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

  02/02/2023 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    

 

:27/01/2023 فئة األكابر لٌوم (مستقبل موفلون / إتحاد برٌان )  مقابلة 0576القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0861 بورقعة مبارك-  إتحاد برٌان  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2048 بن طرفة نصر الدٌن-  إتحاد برٌان 

   زنقلة زٌاد-  مستقبل موفلون 22R30J0333    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:غرامات  

 

  02/02/2023 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    
 

:27/01/2023 فئة األكابر لٌوم (هالل بلدٌة غرداٌة / شباب بلدٌة عٌن صالح )  مقابلة 0577القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بوعش جابر-  شباب بلدٌة عٌن صالح 22R30J0668    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0228 سالمة محمد مختار- شباب بلدٌة عٌن صالح  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0209 بن مبٌرٌك إسحاق-  شباب بلدٌة عٌن صالح   
  مختاري حسام الدٌن-  هالل بلدٌة غرداٌة 22R30J0800    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0806 بارود نبٌل-  هالل بلدٌة غرداٌة 
:غرامات  

 

  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ(شباب بلدٌة عٌن صالح  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

  (.هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا  سبب عدم حضور مدرب النادي02/02/2023

 

 

 
 



  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي الثانً فئة 

 

 (أ  )الفوج 
 

:14 الجولة 06/01/2023 فئة األكابر لٌوم (شباب حاسً مسعود / سٌدي بلخٌر الشط )  مقابلة 0578القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   عٌنان محمد حسٌن- سٌدي بلخٌر الشط 22R30J1533    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

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

:27/01/2023 فئة األكابر لٌوم (إتحاد بلدٌة أنقوسة / شباب حاسً مسعود )  مقابلة 0579القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

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

  تلً محمد سفٌان- شباب حاسً مسعود 22R30J3039    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   بابو محمد حفناوي-  إتحاد بلدٌة أنقوسة 22R30J1178    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 بن حنٌش عبد القادر-  إتحاد بلدٌة أنقوسة 22R30J1367    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:27/01/2023 فئة األكابر لٌوم (إتحاد النزلة الوادي / سٌدي بلخٌر الشط )  مقابلة 0580القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

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

 

  02/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (إتحاد النزلة الوادي  )ٌ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    

 

:27/01/2023 فئة األكابر لٌوم (نجم باب الوادي / أمل سٌدي مهدي )  مقابلة 0581القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1054 صاولً عبد الودود-  أمل سٌدي مهدي  

علٌوة إلٌاس-  أمل سٌدي مهدي 22R30J1058    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    02/02/2023 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  
 

  02/02/2023 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    
 

 

  02/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (نجم باب الوادي  )ٌ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    

 

 

 

 

 

 

 

 



:27/01/2023 فئة األكابر لٌوم (شباب سٌدي بوعزٌز / أمل العقلة )  مقابلة 0582القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بلقاسمً أحمد ٌاسٌن-  أمل العقلة 22R30J4181    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1677 دغوم مسعود- أمل العقلة  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J4391 واسع أحمد ٌاسٌن-  أمل العقلة   

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1669 بن عمر ٌوسف-  أمل العقلة  

عوماري عمر-  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1613    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    02/02/2023 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                

  بدوي عبد السالم-  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1542    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1642 بن عاشور عماد الدٌن- شباب سٌدي بوعزٌز  

 

:27/01/2023 فئة األكابر لٌوم (أهلً القرارة / نادي المقارٌن )  مقابلة 0583القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  محلً معتز باهلل-  نادي المقارٌن 22R30J2286    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  أوالد مبارك ٌعقوب- أهلً القرارة 22R30J0267    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
   حنٌش ذٌب-  أهلً القرارة 22R30J0297    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بن حمودة جمال الدٌن-  أهلً القرارة 22R30J0810    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:غرامات  

 

بسبب ذلك  و02/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (نادي المقارٌن)  فرٌقغرامة ٌدفعها  دج 5.000 أالفخمسة -   

  من131)  المادة لنص  قا فً الوصول المتأخر للفرٌق األمر الذي أدى إلى تأخٌر إنطالق المباراة طبالتنظٌم المتمثل سوء 

. (هواة  القانون المنظم لبطولة كرة القدم  
 

:27/01/2023 فئة األكابر لٌوم (القبة تماسٌن / إتحاد قمار )  مقابلة 0584القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

 وائل  غضبان سعد-  إتحاد قمار 22R30J0003    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  فارورو سفٌان- القبة تماسٌن 22R30J2045    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  كشٌدة عبد الحً                -  إتحاد قمار 22R30J0289  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

  طاجٌن حسٌن                   -  القبة تماسٌن 22R30J2264  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:27/01/2023 فئة األكابر لٌوم (نادي بوغفالة / شباب سٌدي عمران )  مقابلة 0585القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  جالبً ٌوسف-  شباب سٌدي عمران 22R30J0479    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  بولٌف نضال - شباب سٌدي عمران 22R30J0528    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   ستال حسٌن-  نادي بوغفالة 22R30J1279    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

 



(ب  )الفوج   
 

:28/01/2023 فئة األكابر لٌوم (شباب القواطٌن / إتحاد الزقم )  مقابلة 0586القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1561 سوٌد محمد-  إتحاد الزقم  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1399 لعوٌنً محمد بشٌر - إتحاد الزقم  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2291 بن حواء شعٌب-  شباب القواطٌن   
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1923 عثمانً محمد-  شباب القواطٌن   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      عزوز عبد المعز          -  إتحاد الزقم 22R30J1482  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم

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

:28/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( مولودٌة سٌدي سلٌمان/ أتلٌتٌك حاسً مسعود  ) مقابلة 0587القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بوشعالة عز الدٌن-  مولودٌة سٌدي سلٌمان 22R30J2044    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 اإلله بن عٌشة نور-  مولودٌة سٌدي سلٌمان 22R30J2550    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

: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 النادي02/02/2023 

 

:28/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( مستقبل بلدة عمر/  شهداء قمار  ) مقابلة 0588القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  سوٌسً لمٌن-  شهداء قمار 22R30J0121    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:28/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( شباب عٌن قدٌمة/ أمل سوف  ) مقابلة 0589القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  هنٌات المعتز-  أمل سوف 22R30J4155    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بن عمر تقً الدٌن-  أمل سوف 22R30J1744    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

مخالفة األداب العامةبطاقة حمراء بسبب    21R30J2329 زواري أحمد أحمد وائل -  أمل سوف        

02/02/2023أجل شهر إبتداء من تارٌخ  فً  تدفعدج 3.000غرامة مالٌة قدرها + ( 02) مقابلتٌن ل النافذ               ٌعاقب باإلقصاء  

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 112) طبقا لنص المادة                  

:غرامات  

 بالدخول إلى أرضٌة الملعب دون22R30D0087 طاٌبً عبد العزٌز رخصة رقم   (  شباب عٌن قدٌمة)نادي كاتب عام قٌام - 

شهر إبتداء  تدفع فً أجل بسبب سوء التنظٌم دج 5.000وعلٌه ٌعاقب النادي بغرامة مالٌة نافذة بقٌمة  الرئٌسً   إذن من الحكم

 .  (القدم هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة131)  طبقا لنص المادة 02/02/2023  من تارٌخ 

 

 

 



:28/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( نادي أم الطٌور/ أولمبً بوعامر  ) مقابلة 0590القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  براهٌمً أشرف-  نادي أم الطٌور 22R30J0659    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  خٌرانً سمٌر-  نادي أم الطٌور 22R30J1876    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:28/01/2023 فئة األكابر لٌوم (نادي سٌدي خوٌلد / مدرسة أمل النزلة )  مقابلة 0591القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن زٌن عادل-  مدرسة أمل النزلة 22R30J0232    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  غٌالنً عبد المولى - مدرسة أمل النزلة 22R30J0523    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2453 مرابطً عبد الجلٌل-  نادي سٌدي خوٌلد   
   مرابطً محمد لمٌن-  نادي سٌدي خوٌلد 22R30J1471    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

(ج  )الفوج   
 

:13/01/2023 فئة األكابر لٌوم (أمل عٌن ماضً / مستقبل لماضً )  مقابلة 0592القضٌة 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  
 

:27/01/2023 فئة األكابر لٌوم (وداد مدٌنة زلفانة / شبٌبة زلفانة )  مقابلة 0593القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  صٌتً ٌاسٌن-  شبٌبة زلفانة 22R30J0751    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1372 هٌبة مصطفى عبد هللا- وداد مدٌنة زلفانة  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1078 همال ولٌد-  وداد مدٌنة زلفانة   
   بن حمدون نور الدٌن-  وداد مدٌنة زلفانة 22R30J0165    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

 :أحداث أشٌر علٌها

  المسمى(شبٌبة زلفانة  )ي فرٌق  العبحٌث صرح الحكم عن تعرضه لإلهانة بعد نهاٌة المباراة و ذلك من طرف أحد -

  غرامة نافذة قدرها+ مقابالت   (04) باإلقصاء النافذ ألربعة و علٌه ٌعاقب  116122R30Jرخصة رقم بن قطاٌة فتحً   

من القانون المنظم لبطولة كرة   112 ) لنص المادة طبقا 02/02/2023تدفع فً أجل  شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000

  . (القدم هواة

:غرامات  
 

  بسبب02/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شبٌبة زلفانة  )ٌ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

 

:27/01/2023فئة األكابر لٌوم  ( رائد المنٌعة/ نادي الضاٌة بن ضحوة  ) مقابلة 0594القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  حمٌدة كمال الدٌن-  نادي الضاٌة بن ضحوة 22R30J0738    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   كورٌبً إسماعٌل- نادي الضاٌة بن ضحوة 22R30J0971    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

 

 



:27/01/2023 فئة األكابر لٌوم (أمل عٌن ماضً / رائد متلٌلً )  مقابلة 0595القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 بن قاٌد محمد أنس-  رائد متلٌلً 22R30J2383    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0445 ًفتٌتح عبد الجلٌل-  أمل عٌن ماض   
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0358 ًزاوي الطٌب-  أمل عٌن ماض   

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

:غرامات  
 

02/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (أمل عٌن ماضً  )ٌ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

 

:27/01/2023 فئة األكابر لٌوم (وفاق برٌدة / أمل سٌدي بوزٌد )  مقابلة 0596القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0447 خدامً مختار- أمل سٌدي بوزٌد   

زبدة مصطفى-  أمل سٌدي بوزٌد 22R30J0293    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    02/02/2023 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                

  طورش خالد-  وفاق برٌدة 22R30J3002    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

  02/02/2023  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

 

 إحتراز
 

 سمىالم (أمل سٌدي بوزٌد  ) مشاركة أحد العبً نادي  إعتراضا منه على(وفاق برٌدة  ) نادي طرفإحتراز تم رفعه من      - 

 .صنف أكابر 661722R30Jرخصة رقم  ال       سرخاد قصً صاحب

  .86 لعدم توافقه مع نص المادة  اإلحتراز مرفوض:من حٌث الشكل       

:   من حٌث الموضوع  

 : تنص على أن اإلحترازات تسمح بإإلعتراض على مشاركة الالعب إال فً حالتٌن86مادة حٌث أن ال- 

 .التزوٌر فً الحالة المدنٌة لالعب- 1

 . تسجٌل العب تحت طائلة العقوبة- 2

  .حٌث أن اللجنة قررت رفض اإلحتراز من جانبٌه الشكلً و الموضوعً     - 

 

 

 

 

 

 



 

:27/01/2023 فئة األكابر لٌوم (اإلتحاد الرٌاضً بلدٌة األغواط / إتحاد بلدٌة األغواط )  مقابلة 0597القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 بن تركٌة محمد األمٌن-  إتحاد بلدٌة األغواط 22R30J0466    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

سحنون خالد إبن الولٌد-  اإلتحاد الرٌاضً األغواط 22R30J2030    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    02/02/2023 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                

 بوقرة أحمد أمٌن     -  اإلتحاد الرٌاضً األغواط 22R30J3189    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 توزري جلول-  إتحاد بلدٌة األغواط 22R30J0464    بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم

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

 لحاق محمد-  اإلتحاد الرٌاضً األغواط 22R30J2138    بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم

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

:27/01/2023 فئة األكابر لٌوم (الوداد اإلسماعٌلً القرارة / مستقبل لماضً )  مقابلة 0598القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

 زاٌدي عبد الحلٌم-  مستقبل لماضً 22R30J1263    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

بوسبحة حامد-  مستقبل لماضً 22R30J1262    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    02/02/2023 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                
 

(أ  ) 1الفوج د  
 

:27/01/2023 فئة األكابر لٌوم (طارات إلٌزي / شباب البرج القدٌم )  مقابلة 0599القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

 أرهاب أحمد-  طارات إلٌزي 22R30J2275    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:غرامات  

 

  02/02/2023  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ( شباب البرج القدٌم )ٌ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
 

  02/02/2023  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ( طارات 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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  سنة(19) لفئة األواسط األقل من بطولة القسم الجهوي
 

(ه  )الفوج   
 

 

:01/01/2023فئة األواسط لٌوم  (شباب قصر الحٌران  / إتحاد الرٌاضً بلدٌة األغواط)  مقابلة 0600القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن منصور صهٌب الحاج   -  إتحاد الرٌاضً األغواط 22R30J5498 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

لحرش بولرباح               -  شباب قصر الحٌران 22R30J1512 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
 

(و  )الفوج   
 

:28/01/2023فئة األواسط لٌوم  (جٌل بن نانة  / وفاق عٌن ماضً)  مقابلة 0601القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  العٌدي جمال                  - وفاق عٌن ماضً 22R30J3361 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

مرٌزقً عبد الوهاب         -  جٌل بن نانة 22R30J1371 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
 

(ك  )الفوج   
 

:28/01/2023فئة األواسط لٌوم  (ترجً مرماد  / رائد متلٌلً)  مقابلة 0602القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  محجوب دحمان              -  رائد متلٌلً 22R30J3948 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

لهواجً طه ٌاسٌن        -   رائد متلٌلً 22R30J3957 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً             
 

 تسوٌة وضعٌة عقابٌة
 

 الذي ٌخص 25/01/2023 بتارٌخ 069مسجل تحت رقم لا  (شباب قصر ورقة) من نادي وارد بعد اإلطالع على الطلب ال- 

  الحالًلموسمل 139122R30J الرخصة رقم بصنف األكابر طاهرة توفٌق صاحب تسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعب   

  2022/2023 .

  بطاقات صفراء أثناء مبارٌات متفرقة األمر الذي ٌلزمه إستنفاذ عقوبة(04)تحصل على  قد طاهرة توفٌق أن الالعب حٌث- 

 .ألٌا( 01)  مقابلة واحدة 

 المقابلة األلٌة و ذلك من خالل مشاركتهٌستنفذ عقوبة لم  طاهرة توفٌقالالعب  بأن (شباب فصر ورقلة )  فرٌق صرححٌث - 

 و لم ٌقم الفرٌق بطلب تسوٌة وضعٌة هذا  (شباب قصر ورقلة / إتحاد النخلة  ) باللقاء الذي جمع 29/12/2023  بتارٌخ 

.   الالعب لٌتم إشراكه بعدها أٌضا و بالتالً هو مركزغٌر قانونً

 .25/01/2023بتارٌخ طاهرة توفٌق قد تقدم بطلب لتسوٌة وضعٌة الالعب  ( شباب قصر ورقلة) نادي حٌث أن - 
 

   

بعد الدراسة قررت اللجنة 
 

نطبق نص   ( شباب قصر ورقلة) من نادي 1391R30J22رخصة رقم طاهرة توفٌق لتسوٌة الوضعٌة العقابٌة الالعب - 

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

  بطاقات صفراء(04)بسبب تحصٌل  (01)بمقابلة واحدة بالعقوبة األصلٌة من جدٌد المقدرة  طاهرة توفٌقمعاقبة الالعب - 

 إبتداء تٌن نافذ(02) مقابلتٌن المجموع فً ما ٌساوي ( 01 + 01) بالتسوٌة أي   متعلقة(01)مقابلة +   أثناء عدة مبارٌات 

. 26/01/2023  من تارٌخ 



  إستئناف

  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  

 الباقً دون تغٌٌر

 

  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
العابد بهاء الدٌن                -  إتحاد الزاوٌة العابدٌة 22R30J1300 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

ذوٌب عبد القادر               -  نادي بوغفالة 22R30J5032 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

 

 الباقً دون تغٌٌر

 

 

 

 

 

                             المسٌر اإلداري لقسم اإلنضباط  
                                        درٌس الهواري

                                         

 


