
 اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 ورقلة–  القدم لكرةالرابطة الجهوٌة 

2022/2023الموسم الرٌاضً   

09:المحضر رقم  

15/12/2022: الجلسة المنعقدة بتارٌخ  
 

 

  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي األول فئة 

 

(أ  )الفوج   
 

:08/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( نادي المنظر الجمٌل/  شباب قصر ورقلة ) مقابلة 0286القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  طاهرة توفٌق-  شباب قصرورقلة 22R30J1391    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

    زرٌبً نجٌب-  شباب قصرورقلة 22R30J1393    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1395 ساٌح محمد لمٌن-  شباب قصرورقلة  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1381 صٌد بالل-  شباب قصرورقلة         

    حوامدي محمد-  نادي المنظر الجمٌل 22R30J0244    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1801 حسانً حكٌم-  نادي المنظر الجمٌل  

 

:09/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( إتحاد النخلة / إتحاد عٌن البٌضاء)  مقابلة 0287القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن الدٌن ٌوسف-  إتحاد عٌن البٌضاء 22R30J1696    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         مٌهوبً عبد الرزاق-  إتحاد عٌن البٌضاء 22R30J1995    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  لوبٌري لمعراج-  إتحاد النخلة 22R30J0852    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:09/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( أمل ورقلة / شباب جامعة)  مقابلة 0288القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن ساسً هٌثم-  شباب جامعة 22R30J0689    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         بن عبد الفتاح مصطفى-  أمل ورقلة 22R30J0050    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  عزٌزي عبد الوهاب-  أمل ورقلة 22R30J1515    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 :     مسٌر تم إنذاره

 باإلحتجاج على الحكم  001822R30E عباضلً عبد المجٌد رخصة رقم ( شباب جامعة )قٌام مدرب الفئات الكبرى بنادي - 

شهر إبتداء من تارٌخ  تدفع فً أجل دج 2.000 غرامة نافذة  قدرها+  الرئٌسً و بالتالً ٌعاقب باإلقصاء النافذ لمقابلة واحدة 

  (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101 ) طبقا لنص المادة 15/12/2022

 

 

 

 

 



 

:09/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( شباب بلدٌة إلٌزي / مولودٌة شباب المخادمة)  مقابلة 0289القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 عبابسة إبراهٌم-  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J2073    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1342 شنً عصام-  شباب بلدٌة إلٌزي         
  لعور عمار-  شباب بلدٌة إلٌزي 22R30J0701    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:09/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( مولودٌة البٌضاء / هالل بلدٌة غرداٌة)  مقابلة 0290القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0799 قاسمً جمال-  هالل بلدٌة غرداٌة 

         حمدٌنً عزوز-  مولودٌة البٌضاء 22R30J1602    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:09/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( نجم بوغفالة/  إتحاد الهماٌسة ) مقابلة 0291القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  سالمً عادل-  إتحاد الهماٌسة 22R30J0127    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

    سلٌمانً خٌر الدٌن-  نجم بوغفالة 22R30J1540    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  سعدي عادل-  نجم بوغفالة 22R30J0045    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         خلفاوي محمد شرف الدٌن-  نجم بوغفالة 22R30J0055    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

    ضٌف محمد الساٌح-  نجم بوغفالة 22R30J0159    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:10/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( شباب تبسبست/  وفاق مقر ) مقابلة 0292القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  تامة ٌونس-  وفاق مقر 22R30J1924    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
    سود هانً-  شباب تبسبست 22R30J2322    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  زٌارة لقمان-  شباب تبسبست 22R30J2516    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:10/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( وفاق المغٌر/  أولمبً الوادي ) مقابلة 0293القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2099 طلٌبة صهٌب-  أولمبً الوادي  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1628 تماسٌنً رٌاض-  وفاق المغٌر    

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
إهانة الحكم الرئٌسًبطاقة حمراء بسبب    22R30J0606 سالمً علً             -  أولمبً الوادي        

  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 15/12/2022                 

      لحٌلح فاتح                  -  وفاق المغٌر 22R30J1921  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:غرامات  

  15/12/2022 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
 

 



 

  (ب )الفوج 
 

 

:09/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( الشعار الرٌاضً نهقار / نصر حاسً الدالعة)  مقابلة 0294القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1030 بوعزارة عبد القادر-  نصر حاسً الدالعة  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1039 بن مهٌة صهٌب-  نصر حاسً الدالعة         

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1079 باهً أحمد-  نصر حاسً الدالعة  
  باعبو أٌمن-  الشعار الرٌاضً نهقار 22R30J0190    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0026 رؤوف عبد النبً محمد-  الشعار الرٌاضً نهقار  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0677 كورٌم محمد الزوبٌر-  الشعار الرٌاضً نهقار         
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0930 شرٌفً أحمد عبد هللا-  الشعار الرٌاضً نهقار  

:غرامات  
 

بسبب  و ذلك15/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (نصر حاسً الدالعة) غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة -   

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

. (هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131)    

  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ( الشعار الرٌاضً نهقار )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا  بسبب عدم حضور مدرب النادي15/12/2022   

  (.هواة 
 

:09/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( إتحاد حاسً الدالعة / شباب بلدٌة عٌن صالح)  مقابلة 0295القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  شلٌغم أٌمن-  شباب بلدٌة عٌن صالح 22R30J2142    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1036 بورزق مصطفى-  شباب بلدٌة عٌن صالح         

سالمة محمد مختار-  شباب بلدٌة عٌن صالح 22R30J0228    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    15/12/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

                             (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة                

  بن خلٌفة محمد-  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J0649    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  قوزٌم بلعباس-  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J0651    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0654 لوعٌل حسٌن-  إتحاد حاسً الدالعة         

 

:09/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( إتحاد برٌان / إتحاد أفلو)  مقابلة 0296القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2540 خملول إلٌاس-  إتحاد أفلو  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2542 براهمً ٌاسٌن-  إتحاد أفلو         

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2391 نملة محمد-  إتحاد أفلو  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0748 أوالد الحاج علً عبد العزٌز-  إتحاد برٌان  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0869 بكاٌر فوزي-  إتحاد برٌان         
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0849 كتٌلة عبد الرزاق-  إتحاد برٌان  

 

 

 

 

 

 



 

:09/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( إتحاد الخنق / رائد سٌدي ساعد)  مقابلة 0297القضٌة رقم   

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.(رائد سٌدي ساعد  )بعد اإلطالع على مراسلة نادي -   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  طالبً ٌاسٌن-  رائد سٌدي ساعد 22R30J2185    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         بوقر ناصر-  رائد سٌدي ساعد 22R30J0632    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  عالل عمار-  رائد سٌدي ساعد 22R30J0629    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  جباري الحاج-  رائد سٌدي ساعد 22R30J0883    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

15/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (رائد سٌدي ساعد  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف-   

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

 إحتراز
 

 المسمى لدرع (رائد سٌدي ساعد  )بخصوص مشاركة أحد العبً نادي  ( إتحاد الخنق )نادي جهة  من تم رفعهإحتراز -      

. صنف أكابر 058622R30Jرخصة رقم       عبد الواحد صاحب ال

 .من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة ( 86 )مرفوض لعدم توافقه مع نص المادة  اإلحتراز :من حٌث الشكل      

:   من حٌث الموضوع  

 قد إعتراض على مشاركة الالعب المذكور سلفا و علة ذلك أنه لم ٌستنفذ  ( إتحاد الخنق )حٌث أن النادي الرٌاضً -        

  بٌن فرٌق06/05/2022ً بمناسبة المقابلة التً جرت بتارٌخ 12/05/2021       كامل العقوبة المسلطة علٌه بتارٌخ 

 .(إتحاد عٌن البٌضاء / رائد سٌدي ساعد  )       

  دج3.000غرامة نافذة قدرها + مقابالت  (03) تمت معاقبة الالعب لدرع عبد الواحد باإلقصاء النافذ لثالثة حٌث-        

 .         بسبب اإلعتداء الجسدي على أحد العبً الفرٌق المنافس دون إحداث أي ضرر جسدي ٌذكر

  إال أنه لم 14/05/2022بتارٌخ  (رائد سٌدي ساعد / أولمبً بوعامر  ) أن المقابلة الموالٌة كانت لتجمع بٌن حٌث-       

  فً الفقرة الرابعة منها على75        ٌتم إجراءها و بالتالً ال تدرج فً حساب عقوبة الالعب و هو ما نصت علٌه المادة 

 الالعب المسلط علٌه عقوبة بعدد محدد من المقابالت ال ٌمكن إدراج فً حساب عقوبته المقابالت موضوع الغٌاب )      أن 

  .(      و المتوقفة قبل نهاٌة وقتها القانونً أو المؤجلة 

 ورد خطأ مادي واضح فً القائمة الخاصة بالالعبٌن الذٌن لم ٌستنفذوا عقوباتهم و المؤجلة للموسم الرٌاضً حٌث -      

 058622R30Jرخصة رقم  فنجد بأن اللجنة الجهوٌة لإلنضباط بخصوص الالعب لدرع عبد الواحد صاحب ال2022/2023      

 مقابالت و هو الخطاء الذي لم تتفطن ( 02) مقابالت كتبت  ( 03 )صنف أكابر عوض أن تكتب العقوبة المتبقات فً ذمته 

 .(إتحاد الخنق  )     له إال بعد رفع هذا اإلحتراز من طرف نادي 

 

 

 

 



 

 أن العبرة بالقرارات الصادرة بالمحاضر التً ٌتم نشرها على مستوى مواقع الرابطات و التً تعد ملزمة و بالتالًحٌث -     

  هذه األخٌرة التً لم ٌأتً أي قرار738التقٌد بما هو صادر بالقضٌة رقم  (رائد سٌدي ساعد  )    كان على النادي الرٌاضً 

     ال حق ٌعدل فٌها و كان على النادي أٌضا مراسلة اللجنة المختصة و إخطارها بوجود تناقض بٌن ما هو صادر بالقضٌة

 . و ما تم تدوٌنه بالقائمة الخاصة بالعقوبات المتبقات فً ذمة الالعبٌن و المسٌرٌن24 المحضر رقم 738   رقم 

 أن اللجنة لم تغفل هذا الجانب و لكً ٌتسنى لها تصحٌح أٌة أخطاء قد ترد على مستوى القائمة الخاصة بالعقوباتحٌث -     

      وضعت مالحظة فً مقدمة القائمة تطلب فٌها من النوادي إخطارها فً حال عدم إدراج عقوبات ال عبٌن أو غٌر ذلك من

 التواصل مع اللجنة حتى ٌتم إستدراك الخطأء الذي وقع (رائد سٌدي ساعد  )     المالحظات و بالتالً كان على  نادي 

  و محضر ما تبقى 738     بخصوص الالعب لدرع عبد الواحد خصوصا مع وجود التناقض الواضح بٌن القضٌة رقم 

      من العقوبات الذي ٌفترض أن ٌثٌر الشك لدى النادي و ٌدفعه إلى طلب إستفسار ٌظهر من خالله الخطأ و من تمة ٌتم

 .     إستدراكه

 ما ٌفهم من (حساب العقوبات و اإلنذارات أو غٌرها تقع تحت المسؤولٌة الملزمة للنادي  )  تنص 142أن المادة حٌث -     

     خالله أن الغاٌة من ذلك هً تجنٌب الرابطات المسؤولٌة فً حال وقوع مثل هاته األخطاء ألن الفرق هً من تتحمل تبعات

     عدم متابعة وضعٌة العبٌها العقابٌة حتى ٌتم تدارك األخطاء التً قد ٌحتمل حدوثها إما بالزٌادة أو النقصان سواء ما تعلق

 .    منها بالعقوبات المحددة بعدد من المقابالت أو المحدد بمدد زمنٌة معٌنة أٌضا
     

  لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة
 
 

. مرفوض اإلحتراز:من حٌث الشكل-   

:من حٌث الموضوع-   

فإن مشاركته فً مقابلة (رائد سٌدي ساعد )من فرٌق   22R30J0586 رقم  لالعب لدرع عبد الواحد رخصة  بالنسبة-  

  تعد غٌر قانونٌة طالما لم ٌستنفذ كامل العقوبة المسلطة علٌه09/12/2022بتارٌخ  (إتحاد الخنق / رائد سٌدي ساعد  ) 

.2022/2023مقابالت نافذة و مؤجلة للموسم  (03) و المحدد بثالثة   

  قد عرفت المقابلة72حٌث أن عدم مشاركة العب معاقب خالل مقابلة لم تلعب ال ٌعتد به من الناحٌة القانونٌة و المادة   - 

  قد نصت صراحة على جمٌع الشروط التً ٌجب توافرها حتى تكتسً المقابلة الصفة الرسمٌة و منه54   و أٌضا المادة 

.     ٌمكن ترسٌم نتائجها و بالتالً النظر فٌما هو مدون على ورقة المقابلة  

  من قانون اإلتحاد الجزائري المنظم لبطولة كرة القدم قسم هواة قد نصت صراحة فً البند الثانً 139حٌث أن المادة - 

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

إال الالعبٌن المؤهلٌن عند تارٌخ المقابلة و غٌر المعاقبٌن )) من القانون المنظم للمنافسات قد نصت 74حٌث أن المادة -   

ما ٌعنً أن مجرد تدوٌن الالعب المعاقب على ورقة المقابلة ٌعد أمرا( ( هم فقط مرخص بتدوٌنهم على ورقة المقابلة   

. مخالفا للنصوص المعمول بها  

 

 

 



 

لم ٌقم بسحب الالعب لدرع عبد الواحد من المشاركة بعد اإلعتراض الموجه ضده (رائد سٌدي ساعد  )حٌث أن نادي -   

  و محضر العقوبات738 األمر الذي ٌفترض معه إثارة الشك لدى هٌئة النادي خصوصا مع و جود تعارض بٌن القضٌة 

  (. 02) مقابالت إلى  ( 03 ) مع إنعدام ما ٌفٌد تخفٌف عقوبة الالعب من 2022/2023المؤجلة للموسم 

09/12/2022بتارٌخ  (إتحاد الخنق / رائد سٌدي ساعد  )حٌث مع ثبوت مشاركة الالعب لدرع عبد الواحد فً مقابلة -   

  البند األول المتعلق بحالة فوز02 المتعلقة بالمخالفات المكتشفة من طرف الرابطة الفقرة 95فإننا نطبق أحكام المادة 

  الفرٌق الذي رفع ضده اإلحتراز و التً تعاقب األندٌة على إشراك الالعبٌن المعاقبٌن فً المقابالت و بالتالً ٌعاقب

: على النحو التالً(رائد سٌدي ساعد )  نادي   

.(إتحاد الخنق  )خسارة المقابلة بإلغاء النقاط المتحصل علٌها دون منحها للنادي المنافس -   

( 04)باإلقصاء النافذ بـ    22R30J 0586لدرع عبد الواحد رخصة رقم  (رائد سٌدي ساعد  )معاقبة العب نادي -   

مقابالت نافذ إبتداء من (07) ما ٌساوي سبعة 03+04مقابالت أي  (03)العقوبة األصلٌة المقدرة بـ +  مقابالت   

.15/12/2022 تارٌخ   

  بمنعه من 15/12/2022 باإلقصاء النافذ لمدة ستة أشهر إبتداء من تارٌخ  (رائد سٌدي ساعد) معاقبة كاتب عام نادي -        

 .15/12/2022       مزاولة أي نشاط أو وظٌفة لهما صلة بكرة القدم إبتداء من تارٌخ 

.15/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (رائد سٌدي ساعد)  دج غرامة نافذ ٌدفعها نادي 50.000خمسون ألف -   

:09/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( شباب قصر الحٌران / رائد حاسً القارة)  مقابلة 0298القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن ساسً إلٌاس-  رائد حاسً القارة 22R30J0585    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         نوعً محمد-  شباب قصر الحٌران 22R30J1232    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:العب أشٌر علٌه  
 

 ( 04)  باإلقصاء النافذ ألربعة  (شباب قصر الحٌران)  من نادي 229022R30Jرخصة رقم ساٌحً لعرج  معاقبة الالعب -

  112 ) لنص المادة طبقا 15/12/2022تدفع فً أجل  شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000غرامة نافذة قدرها + مقابالت  

  .أحد الحكمٌن المساعدٌن بعد نهاٌة المقابلةسبب إهانة   (من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 
 

:10/12/2022فئة األكابر لٌوم  (مستقبل موفلون /  وفاق عٌن ماضً)  مقابلة 0299القضٌة رقم   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   نفٌس هاشم               -  مستقبل موفلون 21R30J1081               بطاقة حمراء بسبب محاولة اإلعتداء

  دج             5.000غرامة نافدة قدرها  + 15/12/2022 مقابالت إقصاء نافذة إبتداء من تارٌخ 08ٌعاقب بـ على الحكم الرئٌسً 

.   (القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  من 120)  لنص المادة  طبقا15/12/2022 إبتداء من تارٌختدفع فً أجل شهر   

:غرامات  
 

بسبب  و ذلك15/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (مستقبل موفلون) غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة -   

. (هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131)  قا لنص المادة فً الوصول المتأخر إلى الملعب طبالتنظٌم المتمثل سوء   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي الثانً فئة 

 

 (أ  )الفوج 
 

:09/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( أمل سٌدي مهدي / أمل العقلة)  مقابلة 0300القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  زواري فرحات ٌوسف-  أمل العقلة 22R30J1668    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

15/12/2022 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
 

:09/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( نادي بوغفالة / سٌدي بلخٌر الشط)  مقابلة 0301القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  تلٌلً عبد المالك-  سٌدي بلخٌر الشط 22R30J1805    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         عاللً حمزة-  سٌدي بلخٌر الشط 22R30J1686    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  حودمٌسة محمد الطٌب-  نادي بوغفالة 22R30J0042    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:09/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( نادي المقارٌن / إتحاد قمار)  مقابلة 0302القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  سعدانً وائل-  إتحاد قمار 22R30J0287    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

محمودي أسامة-  إتحاد قمار 22R30J0549    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    15/12/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

                             (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة                

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      أهنانً تامر                 -  نادي المقارٌن 22R30J2325  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

إهانة الحكم الرئٌسًبطاقة حمراء بسبب    22R30J2308 طراد عمر              -  نادي المقارٌن        

  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 15/12/2022                 
 

:09/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( نجم باب الوادي / إتحاد بلدٌة أنقوسة)  مقابلة 0303القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  حلٌمً ولٌد-  إتحاد بلدٌة أنقوسة 22R30J1716    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         بوبرهان أنس-  إتحاد بلدٌة أنقوسة 22R30J1660    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

 

 

 

 

 

 



 

:09/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( شباب الحدب / إتحاد النزلة الوادي)  مقابلة 0304القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بلعربً أسامة-  إتحاد النزلة الوادي 22R30J1444    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         خنفور حمزة-  إتحاد النزلة الوادي 22R30J1649    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  فلقت محمد الحافظ-  شباب الحدب 22R30J1808    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بقً عبد الوهاب-  شباب الحدب 22R30J4791    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      عبادي سٌف الدٌن         -  إتحاد النزلة الوادي 22R30J1403  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:غرامات  

15/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شباب الحدب  )ٌ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
 

:09/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( أهلً القرارة / شباب سٌدي بوعزٌز)  مقابلة 0305القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن أحمٌدة جمال الدٌن-  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1641    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         بن طاجٌن ناصر نور الدٌن-  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1611    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  طوٌل ربٌع-  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1493    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         كرٌبع أحمد-  أهلً القرارة 22R30J0294    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بن قطة محمد-  أهلً القرارة 22R30J0270    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      ذٌب حنٌش                  -  أهلً القرارة 22R30J0297  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:غرامات  

15/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شباب سٌدي بوعزٌز  )ٌ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
 

:13/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( القبة تماسٌن / أهلً القرارة)  مقابلة 0306القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 عرٌف حمزة-  أهلً القرارة 22R30J4006    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  

سوء بسبب  و ذلك15/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (القبة تماسٌن) غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة -   

. (هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131)  قا لنص المادة فً الوصول المتأخر إلى الملعب طبالتنظٌم المتمثل   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:13/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( إتحاد قمار / شباب سٌدي عمران)  مقابلة 0307القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0479 جالبً ٌوسف-  شباب سٌدي عمران  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0758 فتٌتً تامر-  شباب سٌدي عمران         

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

    15/12/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

                             (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة                

         غضبان سعد وائل-  إتحاد قمار 22R30J0003    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1037 حمادي مراد-  إتحاد قمار         

:      مسٌر تم إنذاره
 

الرئٌسً   باإلحتجاج على الحكم 005622R30Eرخصة رقم دعمش سفٌان  ( إتحاد قمار ) مدرب صنف األكابر بفرٌققٌام - 

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

 (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101)  لنص المادة طبقا 15/12/2022 
 

:13/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( أمل العقلة / نادي المقارٌن)  مقابلة 0308القضٌة رقم   

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

بعد إستدعاء الحكم الرئٌسً و اإلستماع لتصرٌحاته -   

. و اإلستماع لتصرٌحاته(أمل العقلة  )بعد إستدعاء مدرب نادي -   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2483 زوزو نضال-  نادي المقارٌن  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2409 حجاج طلحة-  نادي المقارٌن         
  دٌدي عمارة-  أمل العقلة 22R30J1672    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         العماري عبد الرزاق-  أمل العقلة 22R30J2042    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         زٌد حسام الدٌن-  أمل العقلة 22R30J1674    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2484 بشع أسامة-  أمل العقلة         

:  طردهمسٌر تم 
 

 .(أمل العقلة  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأنه لم ٌتعرض ألي نوع من اإلعتداء اللفظً أو الجسدي من قبل مدرب نادي - 

 حٌث إتضح بأن المدرب قد إحتج على الحكم الرئٌسً بإمساكه على مستوى الكتف أثناء التحدث معه األمر الذي رأى فٌه- 

 .الحكم الرئٌسً نوعا من اإلهانة لشخصه

  نجده ٌقر بأنه فعال أمسك الحكم الرئٌسً على مستوى الكتف لكن (أمل العقلة  )حٌث بالرجوع لتصرٌحات مدرب نادي - 

 لم تكن لدٌه نٌة إهانته و إنما كان ٌظن بأن الحكم كان بصدد إشهار بطاقة حمراء فً حقه لٌقوم بإمساكه و بإلحاح راغبا

 .فً معرفة سبب هذا اإلجراء ألنه أثناء إحتجاجه لم ٌتصرف بما ٌحمله ذلك

 حٌث أن الحكم الرئٌسً صرح بأنه ما كان لٌشهر بطاقة حمراء فً حق المدرب بل كان ٌنوي إنذاره بسبب اإلحتجاج- 

 .لكن هذا المدرب تسرع بالتصرف الذي قام به ما أثار إستغراب الحكم الرئٌسً

  ال ٌمكن أن ٌرقى لمرتبة اإلهانة و إن كان من غٌر الالئق (أمل العقلة  )حٌث إتضح بأن الفعل الصادر من مدرب نادي - 

  :  ذلك و ٌمكن تكٌٌفه بأنه إحتجاج بطرٌقة غٌر رٌاضٌة و علٌه قررت اللجنة
 

النافذ لمقابلة واحدة  باإلقصاء 005722R30Eرخصة رقم واده جٌالنً  ( أمل العقلة ) مدرب صنف األكابر بنادي معاقبة- 

 من القانون 101)  لنص المادة طبقا 15/12/2022 ارٌختشهر إبتداء من  تدفع فً أجل دج 2.000 غرامة نافذة  قدرها+    

 (.  المنظم لبطولة كرة القدم هواة

 

 



 

:13/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( إتحاد بلدٌة أنقوسة / شباب الحدب)  مقابلة 0309القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         بقً عبد الرؤوف-  شباب الحدب 22R30J1904    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1469 بن حنٌش لحسن-  إتحاد بلدٌة أنقوسة         
 

:13/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( شباب سٌدي بوعزٌز / نجم باب الوادي)  مقابلة 0310القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2525 منصوري عماد-  نجم باب الوادي         

         مٌمونً عبد المطلب-  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1541    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      بوسعدٌة جعفر              -  نجم باب الوادي 22R30J2534  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:غرامات  

15/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شباب سٌدي بوعزٌز  )ٌ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
 

:13/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( أمل سٌدي مهدي / شباب حاسً مسعود)  مقابلة 0311القضٌة رقم   

:غرامات  
 

15/12/2022 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
 

 ( ب )الفوج 
 

:09/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( مولودٌة سٌدي سلٌمان / شباب القواطٌن)  مقابلة 0312القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  عطا هللا علً-  شباب القواطٌن 22R30J2135    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1709 بن موسى عبد الغفور-  مولودٌة سٌدي سلٌمان         

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
إهانة الحكم الرئٌسًبطاقة حمراء بسبب    22R30J1699 العابد عبد الغنً        -  مولودٌة سٌدي سلٌمان        

  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 15/12/2022                 

:غرامات  

  و ذلك15/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (مولودٌة سٌدي سلٌمان) غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة - 

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

.  (هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131) 
 

 

 

 

 



 

:09/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( شهداء قمار / مدرسة أمل النزلة)  مقابلة 0313القضٌة رقم   

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر الحكم الرئٌسً-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0105 عماد الدٌن برغدة تامر-  مدرسة أمل النزلة 

قادي سفٌان عبد السالم-  شهداء قمار 22R30J0278    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    15/12/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

                             (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة                

         شعر محمد بشٌر-  شهداء قمار 22R30J0406    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      برابح أٌمن                  -  شهداء قمار 22R30J2192  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

 :أحداث أشٌر علٌها

 حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأنه بعد نهاٌة اللقاء قد تعرض طاقمه لإلعتداء اللفظً المرافق لمحاولة اإلعتداء الجسدي على- 

  شخصه كما أن مساعده الثانً تعرض للبصق من قبل بعض المسٌرٌن و كل هاته األفعال كانت من جانب عدد من العبً 

 : و علٌه قررت اللجنة ماٌلً(شهداء قمار  )و مسٌري الفرٌق الزائر نادي 

 بسبب محاولة اإلعتداء على مقابالت ( 08) باإلقصاء النافذ لثمانٌة  040622R30J رخصة رقم معاقبة الالعب شعر محمد- 

طبقا  15/12/2022 ارٌختشهر إبتداء من  تدفع فً أجل دج 5.000 غرامة نافذة  قدرها + الحكم الرئٌسً بعد نهاٌة المقابلة

 (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة120)  المادة لنص 
 

 بسبب محاولة اإلعتداء على مقابالت ( 08) باإلقصاء النافذ لثمانٌة  040322R30J رخصة رقم معاقبة الالعب رخ محمد - 

طبقا  15/12/2022 ارٌختشهر إبتداء من  تدفع فً أجل دج 5.000 غرامة نافذة  قدرها +  الحكم الرئٌسً بعد نهاٌة المقابلة

  (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة120)  لنص المادة 

 بسبب محاولة مقابالت ( 08) باإلقصاء النافذ لثمانٌة  027822R30J رخصة رقم معاقبة الالعب قادي سفٌان عبد السالم- 

ارٌخ تشهر إبتداء من  تدفع فً أجل دج 5.000 غرامة نافذة  قدرها +  اإلعتداء على الحكم الرئٌسً بعد نهاٌة المقابلة

  (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة120)  لنص المادة طبقا 15/12/2022 

غرامة نافذة قدرها + مقابالت  ( 04)  باإلقصاء النافذ ألربعة 013122R30Jرخصة رقم نصبة محمد  معاقبة الالعب -

من القانون المنظم لبطولة كرة   112 ) لنص المادة طبقا 15/12/2022تدفع فً أجل  شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000 

  .الحكم الرئٌسً بعد نهاٌة المقابلةسبب إهانة   (القدم هواة
 

  إبتداء من تارٌخ (01) باإلقصاء النافذ لمدة سنة واحدة  004322R30E رخصة رقمالمدرب درٌس إبراهٌم  معاقبة- 

شهر  تدفع فً أجل دج 20.000 غرامة نافذة  قدرها+ الرئٌسً   بسبب البصق على المساعد الثانً للحكم15/12/2022 

 (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة116)  لنص المادة طبقا 15/12/2022 ارٌخت إبتداء من 
  

  إبتداء من تارٌخ (01) باإلقصاء النافذ لمدة سنة واحدة  006322R30D رخصة رقمالكاتب العام  دغمة إبراهٌم  معاقبة- 

شهر  تدفع فً أجل دج 20.000 غرامة نافذة  قدرها+ الرئٌسً   بسبب البصق على المساعد الثانً للحكم15/12/2022 

 (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة116)  لنص المادة طبقا 15/12/2022 ارٌخت إبتداء من 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

:09/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( أتلٌتٌك حاسً مسعود / شباب لقراف)  مقابلة 0314القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  شتوي سلٌمان-  شباب لقراف 22R30J0181    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         خمٌس نعٌم-  أتلٌتٌك حاسً مسعود 22R30J0071    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         بازٌن عبد هللا-  أتلٌتٌك حاسً مسعود 22R30J0988    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:09/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( شباب عٌن قدٌمة/ نادي سٌدي خوٌلد )  مقابلة 0315القضٌة رقم   

:      مسٌر تم إنذاره
 

 باإلحتجاج على الحكم 005722R30Eرخصة رقم مفالح عبد هللا  ( نادي سٌدي خوٌلد ) مدرب صنف األكابر بفرٌققٌام - 

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

 (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101)  لنص المادة طبقا 15/12/2022 
 

:09/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( أمل سوف / إتحاد الزقم)  مقابلة 0316القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  أحمودة ٌاسر-  إتحاد الزقم 22R30J1476    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         غرٌبً مسعود-  أمل سوف 22R30J2753    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  

  بسبب 15/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (أمل سوف  )ٌ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
 

:09/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( نادي أم الطٌور/ مولودٌة المقارٌن )  مقابلة 0317القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  باباي هانً-  مولودٌة المقارٌن 22R30J1108    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         زوزو عبد الخالق-  مولودٌة المقارٌن 22R30J2058    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:غرامات  

  بسبب 15/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (نادي أم الطٌور  )ٌ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
 

:10/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( مستقبل بلدة عمر / مولودٌة حاسً مسعود)  مقابلة 0318القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  مرابط فرحات محمد الطاهر-  مستقبل بلدة عمر 22R30J1285    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:12/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( شباب لقراف/ نادي أم الطٌور  ) مقابلة 0319القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1149 إسماعٌلٌة أمٌر-  نادي أم الطٌور  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0657 البار أشرف-  نادي أم الطٌور  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0272 زناتً خالد-  شباب لقراف  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1819 بن الشٌخ أسامة-  شباب لقراف 
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      عزام أحمد                  -  نادي أم الطٌور 22R30J0609  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 فور طرده بسبب  (نادي أم الطٌور)  فرٌق من 060922R30Jرخصة رقم عزام أحمد الالعب قٌام  - 

 دج  10.000غرامة نافذة قدرها + مقابالت   (04)  باإلقصاء النافذ ألربعة  تحصله على إنذارٌن و علٌه ٌعاقب هذا الالعب

  . ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة112 ) لنص المادة طبقا 15/12/2022تدفع فً أجل  شهر إبتداء من تارٌخ  
 

:13/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( شباب القواطٌن / شباب عٌن قدٌمة)  مقابلة 0320القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2506 بركات عمران-  شباب عٌن قدٌمة  

 داهش علً-  شباب عٌن قدٌمة 22R30J2579    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2555 بره عبد المنعم-  شباب القواطٌن  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
إهانة مساعد الحكمبطاقة حمراء بسبب    22R30J2556 بن عٌسى عبد الكرٌم   -  شباب القواطٌن        

  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 15/12/2022                 

:غرامات  

بسبب  و ذلك15/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شباب عٌن قدٌمة) غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة -   

قا لنص المادة فً التماطل فً إستئناف اإلجراءات اإلدارٌة المقررة قانونا قبل ضربة اإلنطالقة طبالتنظٌم المتمثل سوء   

.  (هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131) 
 

:13/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( مولودٌة حاسً مسعود / مولودٌة سٌدي سلٌمان)  مقابلة 0321القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  مرخوفً سفٌان-  مولودٌة سٌدي سلٌمان 22R30J1777    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 كوٌر عبد النور-  مولودٌة حاسً مسعود 22R30J4202    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  حماد لحسن-  مولودٌة حاسً مسعود 22R30J4203    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

 

 

 

 

 

 

 



 

:13/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( إتحاد الزقم / أولمبً بوعامر)  مقابلة 0322القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  صقر محمد المهدي-  أولمبً بوعامر 22R30J1956    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بن فردٌة إبراهٌم-  أولمبً بوعامر 22R30J1867    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  صٌاد إسماعٌل-  أولمبً بوعامر 22R30J2461    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  دحدة عبد الكرٌم-  إتحاد الزقم 22R30J1436    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  أحمودة ٌاسر-  إتحاد الزقم 22R30J1476    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

سببب 15/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (أولمبً بوعامر  )ٌ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   
 

:14/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( مدرسة امل النزلة / أمل سوف)  مقابلة 0323القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J4155 هنٌات معتز-  أمل سوف  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1745 بن موسى عبد القادر-  أمل سوف 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1746 جابري سامً-  أمل سوف  

خلوط عبد هللا-  أمل سوف 22R30J1752    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    15/12/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

                             (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة                

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0105 بن غزة تامر-  مدرسة أمل النزلة  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0104 فرحً صدٌق-  مدرسة أمل النزلة 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2982 مازوزي محمد الطٌب-  مدرسة أمل النزلة  

:غرامات  

  بسبب 15/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (أمل سوف  )ٌ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
 

 ( ج )الفوج 
 

:09/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( شبٌبة زلفانة/ رائد متلٌلً )  مقابلة 0324القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 عزاوي ٌاسٌن-  رائد متلٌلً 22R30J2925    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1157 بحورة صالح الدٌن-  شبٌبة زلفانة  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      لبقع عبد هللا                 -  رائد متلٌلً 22R30J2380  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

 

 

 

 

 

 

 



 

:09/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( أمل سٌدي بوزٌد / وداد اإلسماعٌلً القرارة)  مقابلة 0325القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  أحمد تاغوت عبد الرزاق-  وداد اإلسماعٌلً القرارة 22R30J0144    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         شٌخ قاسً حمو-  وداد اإلسماعٌلً القرارة 22R30J0129    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  بومدٌن حسام الدٌن-  أمل سٌدي لوزٌد 22R30J0238    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بومدٌن بوزٌد الشرٌف-  أمل سٌدي لوزٌد 22R30J0236    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         زعتٌري نور الدٌن-  أمل سٌدي لوزٌد 22R30J0234    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  

  15/12/2022 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 المادةطبقابسبب عدم حضور مدرب النادي 
 

:09/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( وداد مدٌنة زلفانة / ترجً مرماد)  مقابلة 0326القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0843 غادة معاد-  ترجً مرماد 
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0831 جباري جلول-  ترجً مرماد         

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0833 رزمة صالح ادٌن-  ترجً مرماد  

بن حمدون نور الدٌن-  وداد مدٌنة زلفانة 22R30J0165    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    15/12/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

                             (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة                

  همال ولٌد-  وداد مدٌنة زلفانة 22R30J1078    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1372 هٌبة مصطفى-  وداد مدٌنة زلفانة 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1088 حسنً محمد أكرم-  وداد مدٌنة زلفانة         
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1375 قندوز ٌاسٌن-  وداد مدٌنة زلفانة  

:غرامات  

  بسبب 15/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (وداد مدٌنة زلفانة) غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة- 

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

 

:09/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( نادي الضاٌة بن ضحوة / مستقبل  لماضً)  مقابلة 0327القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 شنٌك سفٌان-  مستقبل لماضً 22R30J2619    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         بلعراقب عبد المنعم-  مستقبل لماضً 22R30J2234    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2227 ًفهدي أسامة-  مستقبل لماض 
 بن ساحة عبد الرزاق-  نادي الضاٌة بن ضحوة 22R30J0721    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         زربانً بكار-  نادي الضاٌة بن ضحوة 22R30J0967    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0043 شالوة أنس-  نادي الضاٌة بن ضحوة 

:غرامات  

15/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (مستقبل لماضً  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف -   

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

 

 

 

 



 

:09/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( إتحاد العسافٌة / اإلتحاد الرٌاضً بلدٌة األغواط)  مقابلة 0328القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2146 خضراوي عبد الحفٌظ-  اإلتحاد الرٌاضً األغواط  

 بوخلخال إبراهٌم-  اإلتحاد الرٌاضً األغواط 22R30J2023    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0493 صاولً مختار-  إتحاد العسافٌة  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0503 بدوي الطاهر-  إتحاد العسافٌة  
 

:09/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( رائد المنٌعة / أمل عٌن ماضً)  مقابلة 0329القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 بن قٌط خلٌفة-  أمل عٌن ماضً 22R30J0673    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         تجانً أحمد عمار-  أمل عٌن ماضً 22R30J0374    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0375 ًتجانً محمد عبد الحمٌد-  أمل عٌن ماض  

  بلعراقب محمد زهٌر-  رائد المنٌعة 22R30J0398    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:13/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( رائد متلٌلً/ نادي الضاٌة بن ضحوة )  مقابلة 0330القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 زربانً بكار-  نادي الضاٌة بن ضحوة 22R30J0967    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

شالوة أنس-  نادي الضاٌة بن ضحوة 22R30J0043    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    15/12/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

                             (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة                

 عزاوي ٌاسٌن-  رائد متلٌلً 22R30J2925    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بن نوي أحمد-  رائد متلٌلً 22R30J2105    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 موالي عبد هللا جمال-  رائد متلٌلً 22R30J2385    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2377 ًبوشتً سفٌان-  رائد متلٌل         

كبٌر محمد بلكبٌر-  رائد متلٌلً 22R30J2365    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    15/12/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

                             (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة                

:غرامات  

  سوءبسبب 15/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (رائد متلٌلً) 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  و ذلك15/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (رائد متلٌلً) غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة -   

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

.  (هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131) 
 

:13/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( ترجً مرماد/ إتحاد العسافٌة )  مقابلة 0331القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 بدوي الطاهر-  إتحاد العسافٌة 22R30J0503    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         رحالً أٌمن-  ترجً مرماد 22R30J2472    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

 

 



 

:13/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( جٌل بن نانة / شبٌبة زلفانة)  مقابلة 0332القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0744 بن نوي عبد الوهاب-  شبٌبة زلفانة 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2482 بجاج الطٌب-  شبٌبة زلفانة         
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1157 بحورة صالح الدٌن-  شبٌبة زلفانة  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1159 غشً محمد حسن-  شبٌبة زلفانة  

بخٌل مختار-  جٌل بن نانة 22R30J0097    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    15/12/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

                             (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة                

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

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      بوطرفاٌة نورالدٌن         -  جٌل بن نانة 22R30J0065  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:غرامات  

15/12/2022 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
 

:13/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( مستقبل لماضً / أمل سٌدي بوزٌد)  مقابلة 0333القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 بومدٌن حسام الدٌن-  أمل سٌدي بوزٌد 22R30J0238    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2002 ًمعلم علً-  مستقبل لماض         
  زاٌدي عبد الحلٌم-  مستقبل لماضً 22R30J1263    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

لزعر إلٌاس سٌد أحمد-  مستقبل لماضً 22R30J1787    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
مٌحافٌظ عبد الرزاق-  مستقبل لماضً 22R30J2144    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

 غرامات

  15/12/2022 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 المادةطبقابسبب عدم حضور مدرب النادي 
 

15/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (مستقبل لماضً  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف-   

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

:13/12/2022فئة األكابر لٌوم  ( اإلتحاد الرٌاضً بلدٌة األغواط / وفاق برٌدة)  مقابلة 0334القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 طهاري نور الدٌن-  وفاق برٌدة 22R30J2994    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  طهاري عبد القادر-  وفاق برٌدة 22R30J3009    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

قمري مشري عبد المجٌد-  اإلتحاد الرٌاضً األغواط 22R30J2141    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
:غرامات  

  بسبب15/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (وفاق برٌدة  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

 
 

 



 

  سنة(19)مقابالت كأس الجمهورٌة لفئة األواسط األقل من 
 

( دور تمهٌدي )  
 

:10/12/2022 فئة األواسط لٌوم مستقبل الجماهٌرٌة / الشعار الرٌاضً نهقار)  مقابلة 0335القضٌة رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      22R30J0924 بن موسى رحمانً عماد     -  الشعار الرٌاضً نهقار  
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      21R30J0922 بن موسى رحمانً عبد اإلله -  الشعار الرٌاضً نهقار  

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      22R30J0155 ألمن صفوان                  -  مستقبل الجماهرٌة  

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      21R30J0188 صٌاري نبٌل                  -  مستقبل الجماهرٌة  
:غرامات      

 

  15/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( الشعار الرٌاضً نهقار )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 5.000 خمسة أالف- 

  (.الفئات الشبانٌة  كرة القدممن القانون المنظم لبطولة 02فقرة  45)  لنص المادة طبقا  بسبب عدم حضور مدرب النادي
 

  سنة(17)مقابالت كأس الجمهورٌة لفئة األواسط األقل من 
 

(الدور األول  )  
 

  (:09/12/2021 لٌوم شبال فئة األ(هالل عٌن سٌدي علً  / شباب قصر الحٌران)  مقابلة 0336القضٌة رقم 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
الدهمة عبد الوهاب           -  شباب قصر الحٌران 21R30J1717 بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب   

تدفع فً أجل شهر دج 7.000 غرامة مالٌة قدرها+ نافدة ( 02)ٌعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن - منافس دون إحداث ضرر جسدي   

.(لبطولة كرة القدم الفئات الشبانٌة    من القانون المنظم95)   طبقا لنص المادة 15/12/2022               إبتداء من تارٌخ   

صنٌفً محمد رٌاض         -  هالل عٌن سٌدي علً 21R30J0259 بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب   

تدفع فً أجل شهر دج 7.000 غرامة مالٌة قدرها+ نافدة ( 02)ٌعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن - منافس دون إحداث ضرر جسدي   

.(لبطولة كرة القدم الفئات الشبانٌة    من القانون المنظم95)   طبقا لنص المادة 15/12/2022               إبتداء من تارٌخ   

 

  (:10/12/2021 لٌوم شبال فئة األ(نادي المقارٌن  / مولودٌة المقارٌن)  مقابلة 0337القضٌة رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      22R30J5063 قبً عبد الباري               -  مولودٌة المقارٌن  

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      21R30J4702 حلوة محمد الرتمً           -  نادي المقارٌن  
:غرامات  

 

  15/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( مولودٌة المقارٌن )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 5.000 خمسة أالف- 

  (.الفئات الشبانٌة  كرة القدممن القانون المنظم لبطولة 02فقرة  45)  لنص المادة طبقا  بسبب عدم حضور مدرب النادي
 

  15/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( نادي المقارٌن )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 5.000 خمسة أالف- 

  (.الفئات الشبانٌة  كرة القدممن القانون المنظم لبطولة 02فقرة  45)  لنص المادة طبقا  بسبب عدم حضور مدرب النادي

 

                             المسٌر اإلداري لقسم اإلنضباط  
                           درٌس الهواري               

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


