
 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  ( شباب قصر ورقلة /  شباب بلدٌة إلٌزي) مقابلة 0603القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  وادة حسٌن-  شباب بلدٌة إلٌزي 22R30J1140    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:02/02/2023فئة األكابر لٌوم  ( مولودٌة شباب المخادمة /  شباب قصر ورقلة) مقابلة 0604القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بوغابة نصر الدٌن-  شباب قصر ورقلة 22R30J1385    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 محجر فارس-  شباب قصر ورقلة 22R30J1447    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  بوغابة أشرف وسٌم-  شباب قصر ورقلة 22R30J1390    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

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

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

:03/02/2023فئة األكابر لٌوم  ( إتحاد الهماٌسة/ فاق مقر  و) مقابلة 0605القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2049 خذران حسام-  وفاق مقر  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1737 خداٌش محمد نذٌر-  وفاق مقر 
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J3855 خذران محمد غزالً-  وفاق مقر  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0201 دردوري نجٌب-  إتحاد الهماٌسة 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0082 برشو عمران-  إتحاد الهماٌسة  
 

:03/02/2023فئة األكابر لٌوم  ( شباب بلدٌة إلٌزي /  أمل ورقلة) مقابلة 0606القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بونمورة بالل-  شباب بلدٌة إلٌزي 22R30J0706    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

 

 

 
 

 

 

 



 

:03/02/2023فئة األكابر لٌوم  ( أولمبً الوادي /  شباب جامعة) مقابلة 0607القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  قاسمً صبحً-  شباب جامعة 22R30J0790    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0600 بصحراوي مسعود-  أولمبً الوادي  
 

:03/02/2023فئة األكابر لٌوم  (وفاق المغٌر /  شباب تبسبست ) مقابلة 0608القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2134 ماحً محمد-  وفاق المغٌر  
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  نهاب جالل الدٌن               -  شباب تبسبست 22R30J3101  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:غرامات  
 

  09/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (وفاق المغٌر  )ٌ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    

 

:03/02/2023فئة األكابر لٌوم  (نجم بوغفالة  /  إتحاد النخلة) مقابلة 0609القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0870 تواتً إبراهٌم عبد القادر-  إتحاد النخلة  
 دقٌش العٌد-  نجم بوغفالة 22R30J0059    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  سلٌمانً خٌر الدٌن-  نجم بوغفالة 22R30J1540    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  كحلوش ٌعقوب                 -  نجم بوغفالة 22R30J6795  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:      أشٌر علٌهمسٌر 
 

  أشهر06باإلقصاء النافذ لمدة  012922R30Dرخصة رقم بن سلٌمان سٌدي الشٌخ  ( نجم بوغفالة ) كاتب عام فرٌق معاقبة- 

 دج 10.000  غرامة نافذة قدرها+بمنعه من ممارسة األنشطة و الوظائف المرتبطة بكرة القدم  09/02/2023 ارٌختإبتداء من   

 من القانون المنظم 121)  لنص المادة طبقابسبب تهدٌد الحكم الرئٌسً  09/02/2023 ارٌختشهر إبتداء من  تدفع فً أجل  

 (.  لبطولة كرة القدم هواة 
 

:03/02/2023فئة األكابر لٌوم  (نادي المنظر الجمٌل / إتحاد عٌن البٌضاء  ) مقابلة 0610القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

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

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
إهانة حكم مساعدبطاقة حمراء بسبب    22R30J1800 زغوان محمد بشٌر       -  نادي المنظر الجمٌل      

  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 09/02/2023                 
 



 

(ب  )الفوج   
 

:03/02/2023فئة األكابر لٌوم  (رائد حاسً القارة / هالل بلدٌة غرداٌة  ) مقابلة 0611القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

سعٌدات عبد السالم-  رائد حاسً القارة 22R30J0909    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
:غرامات  

 بسبب دخول  09/02/2023 من تارٌخ شهر إبتداء  فً أجل(  رائد حاسً القارة) ٌدفعها نادي   دج5.000خمسة أالف - 

  ما ٌمثل إنهاكا الرئٌسًإلى أرضٌة الملعب دون مسبق من الحكم22R30J0909  الالعب سعٌدات عبد السالم رخصة رقم 

 .  (القدم هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة131)  طبقا لنص المادة  للجانب التنظٌمً للمقابلة
 

:03/02/2023فئة األكابر لٌوم  (مستقبل موفلون / شباب قصر الحٌران  ) مقابلة 0612القضٌة رقم   

:غرامات  
 

  09/02/2023 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    

 

:04/02/2023فئة األكابر لٌوم  ( إتحاد أفلو/  وفاق عٌن ماضً ) مقابلة 0613القضٌة رقم   

.بعد اإلطالع على ورقلة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر تقرٌر الحكم الرئٌسً-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر محافظ اللقاء-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

بوكناشة حسنً-  وفاق عٌن ماضً 22R30J2191    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
ماٌدي إسالم-  وفاق عٌن ماضً 22R30J0897    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    09/02/2023 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                

داودي سعد-  وفاق عٌن ماضً 22R30J0134    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    09/02/2023 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                

  خثٌري أحمد زهٌر-  إتحاد أفلو 22R30J2460    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

بوفاتح إبراهٌم-  إتحاد أفلو 22R30J2386    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    09/02/2023 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                

:أحداث أشٌر علٌها  

حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأنه بعد نهاٌة اللقاء وقعت مناوشات لفظٌة و جسدٌة داخل الملعب بٌن جمهور الفرٌق المحلً-   

. إال أنه لم تسجل أٌة أضرر تذكر من جهة الطرفٌن(إتحاد أفلو  ) والعبً الفرٌق الزائر (وفاق عٌن ماضً  )   

حٌث أن الفرق مسؤولة عن جمٌع ما ٌصدر من جهة العبٌها و مسٌرٌها و أٌضا جمهورها و لهذا قررت اللجنة تطبٌق الفقرة-   

.من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 47 المادة  من نص04    

.دون جمهور( 02 )بمقابلتٌن (وفاق عٌن ماضً  )معاقبة نادي -   

فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (وفاق عٌن ماضً  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي دج 25.000  خمسة و عشرون ألف-   

  09/02/2023.  

 

 



 

:04/02/2023فئة األكابر لٌوم  ( إتحاد الخنق /  نصر حاسً الدالعة) مقابلة 0614القضٌة رقم   

.بعد اإلطالع على ورقلة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر تقرٌر الحكم الرئٌسً-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر محافظ اللقاء-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1039 بن مهٌة صهٌب-  نصر حاسً الدالعة  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2123 حوٌط مدانً-  نصر حاسً الدالعة 
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1034 قرٌنات عبد القادر-  نصر حاسً الدالعة  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J4633 بهٌطٌلة بوبكر الصدٌق-  نصر حاسً الدالعة 

روٌنبً أبوبكر الصدٌق-  نصر حاسً الدالعة 22R30J1035    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    09/02/2023 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                

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1987 شبٌرة صدام حسٌن-  إتحاد الخنق  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1253 مقبول شفٌق-  إتحاد الخنق 

:غرامات  
 

بسبب 09/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( نصر حاسً الدالعة)غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة-   

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

 

  ذلك  و09/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (نصر حاسً الدالعة)  فرٌقغرامة ٌدفعها  دج 5.000 أالفخمسة - 

قا فً إحضار ورقة المقابلةخارج الوفت القانونً األمر الذي أدى إلى تأخٌر إنطالق المباراة طبالتنظٌم المتمثل سوء بسبب   

. (هواة القانون المنظم لبطولة كرة القدم  من131)  المادة لنص   

:مسٌر أشٌر علٌه  

 باإلقصاء النافذ لمدة سنة واحدة 22R30E0041 رخصة رقم بوفاتح خالد (إتحاد الخنق  )مدرب صنف األكابر بنادي  معاقبة- 

  09/02/2023 ارٌختإبتداء من  شهر تدفع فً أجل  دج20.000 غرامة نافذة  قدرها+  09/02/2023 إبتداء من تارٌخ  (01) 

 (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة116)  لنص المادة طبقاالرئٌسً   بسبب البصق على أحد مساعدي الحكم

  بسبب إعالن مساعد الحكم(إتحاد الخنق  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً عن حدوث إحتجاجات من جهة العبً و مدرب فرٌق - 

   عن عدم  شرعٌة الهدف المسجل من جهتهم األمر الذي أدى أٌضا إلى دخول عدد من مسٌري الفرٌق لإلحتجاج لٌتبعه بعد ذلك

.(إتحاد الخنق  )  إجتٌاح للملعب من طرف عدد من مناصري فرٌق   

  دقائق ما ٌعد إخالال واضحا بالنظام العام 10 حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأنه نتٌجة لألحداث المذكورة توقف اللقاء لحوالً -

: هواة القانون المنظم لبطولة كرة القدم من 47 من البند الثانً من نص المادة 02تطبٌق الفقرة    و علٌه قررت اللجنة  

 .09/02/2023 دون جمهور إبتداء من تارٌخ (01) بمقابلة واحدة (إتحاد الخنق  )معاقبة نادي - 

 .09/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( إتحاد الخنق)غرامة ٌدفعها نادي  دج 25.000خمسة و عشرون ألف - 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 إحتراز
 

 ي مشاركة أحد العبً ناد هذا األخٌر الذي إعترض بخصوص(إتحاد الخنق  ) نادي طرفإحتراز تم رفعه من      - 

 .صنف أكابر 652122R30Jرخصة رقم الصاحب  جغٌدل الحاج محمد دعوالم (نصر حاسً الدالعة )        
 

 . قبول اإلحتراز م:من حٌث الشكل       

:   من حٌث الموضوع  

 بحجة أن فرٌقه الحالً جغٌدل الحاج محمدقد إعتراض على مشاركة الالعب  ( إتحاد الخنق )حٌث أن النادي الرٌاضً - 

 قد إستعمل التحاٌل إلستصدار رخصة ثانٌة لهذا الالعب لإلستفاذة من خدماته ضمن تشكٌلته و (نصر حاسً الدالعة  )       

  األمر الذي ٌتعارض J0474تحت رقم  (إتحاد بلدٌة األغواط  )       أن هذا الالعب فً األصل لدٌه رخصة ثانٌة مع نادي 

 .       حقٌقة مع القانون التنظٌمً

 أثناء فترة اإلنتقاالت الشتوٌة قد قام بالتحاٌل (نصر حاسً الدالعة  )قد صرح بأن نادي  (إتحاد الخنق  )حٌث أن نادي - 

 .(تغٌٌر لقب الالعب  )  عن طرٌق تغٌٌر المعلوامات الشخصٌة لالعب جغٌدل الحاج محمد للحصول على الرخصة الثانٌة 

 حٌث أن اللجنة و بعد الرجوع إلى مصلحة اإلجازات إكتشفت بأن الالعب جغٌدل الحاج محمد قد تم تسرٌحه من تشكٌلة- 

 .كما أن الرخصة الخاصة به مع هذا النادي قد تم إستالمها (إتحاد بلدٌة األغواط  ) فرٌق 

 حٌث أن مصلحة اإلجازات قد أكدت بأن الالعب جغٌدل الحاج محمد ال ٌمتلك سوى رخصة واحد مع النادي الرٌاضً- 

 .(نصر حاسً الدالعة  )  

  فقط أحدهما الالعب موضوع (02)قد قام فعال بتسرٌح العبٌن إثنٌن  (إتحاد بلدٌة األغواط  )حٌث إتضح بأن نادي - 

 .اإلحتراز جغٌدل الحاج محمد و تمت هذه العملٌة وفقا للقانون المعمول به

 لم ٌستعمل التزوٌر مدامت الرخصة األولى الخاصة بالالعب (نصر حاسً الدالعة  )حٌث تبٌن للجنة بأن فرٌق      - 

 .(إتحاد بلدٌة األغواط  )       متواجدة على مستوى مصلحة اإلجازات و مدام هنالك طلب تسرٌح قد أودع من طرف نادي 

  ٌعتبر فً مركز قانونً ٌؤهله لممارسة نشاطه ضمن فرٌقه J6521حٌث أن الالعب جغٌدل الحاج محمد رخصة رقم- 

  .(نصر حاسً الدالعة  ) الجدٌد 

 
   

 لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة 
 
 

.قبول اإلحتراز م:من حٌث الشكل-   

:من حٌث الموضوع-   

إلنعدام األسس القانونٌة مع اإلبقاء على نتٌجة المقابلة على (إتحاد الخنق  )رفض اإلحتراز المرفوع من طرف نادي -   

.  حالها  

 

 

 

 



 

:04/02/2023فئة األكابر لٌوم  (شباب بلدٌة عٌن صالح /  رائد سٌدي ساعد ) مقابلة 0615القضٌة رقم     

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 طالبً ٌاسٌن-  رائد سٌدي ساعد 22R30J2185    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  سالمة محمد مختار-  شباب بلدٌة عٌن صالح 22R30J0228    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  خالدي أدم                       -  رائد سٌدي ساعد 22R30J2168  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي الثانً فئة 

 

 (أ  )الفوج 
 

:04/02/2023 فئة األكابر لٌوم (شباب سٌدي عمران / إتحاد النزلة الوادي )  مقابلة 0616القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1843 كدٌدة شعٌب-  إتحاد النزلة الوادي  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0816 بن سبتً أمٌن-  شباب سٌدي عمران 
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      بالعٌد ٌسري               -  شباب سٌدي عمران 22R30J0760  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم

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

:04/02/2023 فئة األكابر لٌوم (سٌدي بلخٌر الشط / إتحاد بلدٌة أنقوسة )  مقابلة 0617القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1530 خالدي محمد الطاهر-  سٌدي بلخٌر الشط  
 

:04/02/2023 فئة األكابر لٌوم (إتحاد قمار / أهلً القرارة )  مقابلة 0618القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  أوالد علً علً-  أهلً القرارة 22R30J0265    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بن مسعود مصطفى-  أهلً القرارة 22R30J0291    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  فرحات صالح ناصر اإلسالم-  إتحاد قمار 22R30J0012    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:04/02/2023 فئة األكابر لٌوم (أمل سٌدي مهدي / شباب الحدب )  مقابلة 0619القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  جواحً صالح الدٌن-  أمل سٌدي مهدي 22R30J1060    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

 

 

 

 

 

 



 

(ب  )الفوج   
 

:03/02/2023 فئة األكابر لٌوم (إتحاد الزقم / مستقبل بلدة عمر )  مقابلة 0620القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  قاشً ٌوسف-  مستقبل بلدة عمر 22R30J1413    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  خالً إلٌاس - مستقبل بلدة عمر 22R30J2010    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   دحدة عبد الكرٌم-  إتحاد الزقم 22R30J1436    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   خزان إسالم الدٌن-  إتحاد الزقم 22R30J1434    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 صغٌر نور اإلسالم-  إتحاد الزقم 22R30J1437    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:03/02/2023 فئة األكابر لٌوم (شهداء قمار / مولودٌة سٌدي سلٌمان )  مقابلة 0621القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  قٌة سامح-  شهداء قمار 22R30J6605    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:03/02/2023 فئة األكابر لٌوم (أتلٌتٌك حاسً مسعود / نادي أم الطٌور )  مقابلة 0622القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  حمادو محمد الصغٌر-  نادي أم الطٌور  22R30J0771    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  ٌوسف عبد العزٌز - نادي أم الطٌور  22R30J1209    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

: غرامات    

   02/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (أتلٌتٌك حاسً مسعود  )ٌدفعها نادينافذة غرامة  دج 20.000 فعشرون أل -

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

:03/02/2023 فئة األكابر لٌوم (مولودٌة المقارٌن / مولودٌة حاسً مسعود )  مقابلة 0623القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  ساٌب بوحفص-  مولودٌة حاسً مسعود 22R30J6472    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  مفٌصل زٌاد - مولودٌة حاسً مسعود 22R30J2355    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   حٌقة أبً عبد الحً-  مولودٌة المقارٌن 22R30J3079    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
   تالة عماد الدٌن-  مولودٌة المقارٌن 22R30J1150    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  كرٌبع محمد زهٌر             -  مولودٌة حاسً مسعود 22R30J2417  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:03/02/2023 فئة األكابر لٌوم (شباب لقراف / نادي سٌدي خوٌلد )  مقابلة 0624القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  قوراح حسٌن-  نادي سٌدي خوٌلد 22R30J1473    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  برقٌقة عالء الدٌن - شباب لقراف 22R30J0317    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

 

 

 



 

:03/02/2023 فئة األكابر لٌوم (مولودٌة بامندٌل / شباب عٌن قدٌمة )  مقابلة 0625القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  سالمً أحمد-  شباب عٌن قدٌمة 22R30J6793    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  سالمً لزهاري - شباب عٌن قدٌمة 22R30J2494    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  رواي لقمان-  شباب عٌن قدٌمة 22R30J2538    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  مش نضال-  مولودٌة بامندٌل 22R30J4470    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

 

:04/02/2023فئة األكابر لٌوم  ( أمل سوف /  أولمبً بوعامر) مقابلة 0626القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  عجاٌن مختار-  أولمبً بوعامر 22R30J1959    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 صٌاد إسماعٌل-  أولمبً بوعامر 22R30J2461    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 قوٌسم بدر الدٌن-  أولمبً بوعامر 22R30J1874    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

مسعودي محمد المدانً-  أولمبً بوعامر 22R30J1863    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    09/02/2023 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                

  مناد أٌمن عبد الرحمان-  أمل سوف 22R30J2334    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:04/02/2023 فئة األكابر لٌوم (مدرسة أمل النزلة / شباب القواطٌن )  مقابلة 0627القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2323 دبش عبد القادر-  شباب القواطٌن  

  نصٌر إقبال خالد - شباب القواطٌن 22R30J6761    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0782 حٌزي محمد الكامل-  مدرسة أمل النزلة  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0093 شٌن إبراهٌم-  مدرسة أمل النزلة  

:غرامات  
 

  09/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شباب القواطٌن  )ٌ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    

 

(ج  )الفوج   
 

:03/02/2023فئة األكابر لٌوم  ( وداد اإلسماعٌلً القرارة /  رائد متلٌلً) مقابلة 0628القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  قرباتً عبد الصمد-  رائد متلٌلً 22R30J2100    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 عزاوي الشٌخ-  رائد متلٌلً 22R30J2112    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

03/02/2023فئة األكابر لٌوم  ( شبٌبة زلفانة /  إتحاد العسافٌة) مقابلة 0629القضٌة رقم   

:غرامات  
 

  09/02/2023 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 بسبب عدم حضور مدرب النادي    

 
 

 

 

 



 

 

 

 

:03/02/2023فئة األكابر لٌوم  ( نادي الضاٌة بن ضحوة /  وداد مدٌنة زلفانة) مقابلة 0630القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1078 همال ولٌد-  وداد مدٌنة زلفانة 
  قنذوز ٌاسٌن-  وداد مدٌنة زلفانة 22R30J1375    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0965 أوالد عبد هللا سعٌد-  نادي الضاٌة بن ضحوة 
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  شالوة أنس                      -  نادي الضاٌة بن ضحوة 22R30J0043  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

 :العب أشٌر علٌه
 

 بإهانة الحكم الرئٌسً بعد نهاٌة  (نادي الضاٌة بن ضحوة)  فرٌق من 072022R30Jرخصة رقم ثابت أحمد الالعب قٌام  - 

تدفع فً أجل  دج 10.000غرامة نافذة قدرها + مقابالت   (04)  باإلقصاء النافذ ألربعة   المباراة و علٌه ٌعاقب هذا الالعب

  . ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة112 ) لنص المادة طبقا 09/02/2023  شهر إبتداء من تارٌخ  
 

:04/02/2023فئة األكابر لٌوم  ( جٌل بن نانة /  أمل عٌن ماضً) مقابلة 0631القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

 قوٌدري التجانً-  أمل عٌن ماضً 22R30J0369    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0095 مخلوفً عمار-  جٌل بن نانة  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0113 بوطرفاٌة إبراهٌم-  جٌل بن نانة 
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  التجانً أحمد عمار             -  أمل عٌن ماضً 22R30J0374  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:04/02/2023فئة األكابر لٌوم  ( أمل سٌدي بوزٌد /  إتحاد بلدٌة األغواط) مقابلة 0632القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

 بوقرة أحمد أمٌن-  إتحاد بلدٌة األغواط 22R30J3189    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  بن موالي أكرم-  إتحاد بلدٌة األغواط 22R30J2032    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 حسٌنً أحمد-  أمل سٌدي مهدي 22R30J0254    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:غرامات  

 

  09/02/2023 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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(أ  ) 1الفوج د  
 

:12/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( شباب البرج القدٌم /  نادي تٌقنتورٌن) مقابلة 0633القضٌة رقم   
 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  صدٌق جلول-  نادي تٌقنتورٌن 22R30J1344    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

جبران محمود-  نادي تٌقنتورٌن 22R30J1356    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

  عٌسانً عماد-  شباب البرج القدٌم 22R30J5641    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

بن الزاٌر عبد الرزاق-  شباب البرج القدٌم 22R30J5465    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

مفٌصل الزٌغم-  شباب البرج القدٌم 22R30J6556    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
 

(شباب البرج القدٌم  ) و بسبب النقص العددي فً تشكٌلة نادي 70حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأن المقابلة توقفت فً الدقٌقة -   

: نتٌجة اإلصابات التً تعرض لها الالعبٌن لٌصبح بعدها النصاب ال ٌسمح بمواصلة اللقاء و نظرا لذلك قررت اللجنة   
 

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 02 الفقرة 57نطبق نص المادة   
 

.(نادي تٌقنتورٌن  ) لصالح فرٌق 00 / 03 بنتٌجة (شباب البرج القدٌم  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.09/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شباب البرج القدٌم  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 5.000 خمسة أالف -  
       

:غرامات  
 

  09/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (نادي تٌقنتورٌن  )ٌ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    
 

 

 

  09/02/2023 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    

 

:03/02/2023فئة األكابر لٌوم  ( مستقبل الدبداب /  نادي تٌقنتورٌن) مقابلة 0634القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  بوعروة سلٌمان-  نادي تٌقنتورٌن 22R30J1362    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

غربً سٌف-  مستقبل الدبداب 22R30J6658    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    09/02/2023 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                

 :العب أشٌر علٌه
 

 بإهانة الحكم المساعد األول بعد نهاٌة   (مستقبل الدبداب)  فرٌق من 665822R30Jرخصة رقم غربً سٌف الالعب قٌام  -

أجل  تدفع فً دج 10.000غرامة نافذة قدرها + مقابالت   (04)  باإلقصاء النافذ ألربعة   المباراة و علٌه ٌعاقب هذا الالعب

  . ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة112 ) لنص المادة طبقا 09/02/2023شهر إبتداء من تارٌخ   

:غرامات  
 

  09/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (نادي تٌقنتورٌن  )ٌ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    
 

 

 

  09/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (مستقبل الدبداب  )ٌ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    

 

 

 



 

 

 
 

:03/02/2023فئة األكابر لٌوم  ( إتحاد شباب إلٌزي /  طارات إلٌزي) مقابلة 0635القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  لحمر أبو محمد رٌاض-  إتحاد شباب إلٌزي 22R30J6030    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

 

 

:غرامات  
 

  09/02/2023 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    
 

 

 

  09/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (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 بسبب عدم حضور مدرب النادي    
 

  سنة(19) لفئة األواسط األقل من بطولة قسم الهواة
 

(ب  )الفوج   
 

 

:28/01/2023فئة األواسط لٌوم  (أمل سرٌع متلٌلً  / مشعل حاسً مسعود)  مقابلة 0636القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال  22R30J3123 تاتٌة صالح                   -  مشعل حاسً مسعود  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال  22R30J4664 ًمشطن حسام الدٌن           -  أمل سرٌع متلٌل  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال  22R30J2657 ًمعروف عبد هللا عبد الهادي - أمل سرٌع متلٌل  
 

:02/02/2023فئة األواسط لٌوم  (أمل ورقلة  / إتحاد بلدٌة ورقلة)  مقابلة 0637القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عوارٌب سعٌد                -  إتحاد بلدٌة ورقلة 22R30J3525 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال  22R30J4722 ساري نوح                    - أمل ورقلة  
   :عقوبات بالطرود

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
       زبٌدي محمد رضوان   -  إتحاد بلدٌة ورقلة 21R30J3200  تحصٌل إنذارٌن بطاقة حمراء بسبب 

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

 تسوٌة وضعٌة عقابٌة
 

 الذي 06/02/2023 بتارٌخ 0106مسجل تحت رقم لا  (إتحاد الهماٌسة)  نادي  طرفمنوارد بعد اإلطالع على الطلب ال- 

  الحالًلموسمل 009822R30J الرخصة رقم بصنف األكابر بالطٌب لحسن صاحب تسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعب   ٌخص

  2022/2023 .

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

 .ألٌا( 01)   مقابلة واحدة 

 المقابلة األلٌة و ذلك من خالل مشاركتهٌستنفذ عقوبة لم  بالطٌب لحسنالالعب  بأن (إتحاد الهماٌسة )  فرٌق صرححٌث - 

. (إتحاد بلدٌة عٌن البٌضاء / إتحاد الهماٌسة  ) باللقاء الذي جمع 27/01/2023  بتارٌخ 

 .06/02/2023بتارٌخ بالطٌب لحسن قد تقدم بطلب لتسوٌة وضعٌة الالعب  (إتحاد الهماٌسة ) نادي حٌث أن - 

 

 



 

 
 

   

بعد الدراسة قررت اللجنة 

 

نطبق نص   ( إتحاد الهماٌسة) من نادي 0098R30J22رخصة رقم بالطٌب لحسن لتسوٌة الوضعٌة العقابٌة الالعب - 

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

  بطاقات صفراء(04)بسبب تحصٌل  (01)بمقابلة واحدة  حددةبالعقوبة األصلٌة من جدٌد الم بالطٌب لحسنمعاقبة الالعب - 

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

. 09/02/2023  إبتداء من تارٌخ 

 

 

 
 

                             المسٌر اإلداري لقسم اإلنضباط  
                                        درٌس الهواري

                                         

 

 

 


