
 اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 ورقلة–  القدم لكرةالرابطة الجهوية 

2022/2023الموسم الرٌاضً   

17:المحضر رقم  

16/02/2023: الجلسة المنعقدة بتارٌخ  
 

 

  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي األول فئة 

 

(أ  )الفوج   
 

:10/02/2023فئة األكابر ليوم  ( أمل ورقلة/ مولودية شباب المخادمة  ) مقابلة 0638القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1802 عزري عصام        -  مولودٌة شباب المخادمة 
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0475 أٌمن أسامة-  أمل ورقلة  

 

:10/02/2023فئة األكابر ليوم  ( وفاق مقر/ إتحاد عين البيضاء  ) مقابلة 0639القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  هاللً محمد- إتحاد عٌن البٌضاء 22R30J6674    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  نسٌب عبد هللا-  وفاق مقر 22R30J2163    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

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

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن منصور عبد الباسط         - إتحاد عٌن البٌضاء 22R30J1544  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

  شرادٌد محمد ٌزٌد               - وفاق مقر 22R30J6754  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:11/02/2023فئة األكابر ليوم  ( شباب قصر ورقلة/ أولمبي الوادي  ) مقابلة 0640القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  مدلل أحمد عادل- أولمبً الوادي 22R30J0593    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  فرحات أحمٌدة ٌحً-  أولمبً الوادي 22R30J0546    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1391 طاهرة توفٌق             -  شباب قصر ورقلة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



:11/02/2023فئة األكابر ليوم  ( نادي المنظر الجميل/ نجم بوغفالة  ) مقابلة 0641القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0112 قدادرة نصر الدٌن- نجم بوغفالة   

  عوٌنات محمد الطاهر-  نادي المنظر الجمٌل 22R30J0253    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار 

    16/02/2023 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     22R30J1414 عتٌق زٌد نصر الدٌن- نادي المنظر الجمٌل  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J6604 قدور الحسن-  نادي المنظر الجمٌل  

 ضماٌدة وائل-  نادي المنظر الجمٌل 22R30J0251    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  بن عبد هللا محمد الصغٌر-  نادي المنظر الجمٌل 22R30J0257    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  باهً ٌحً-  نادي المنظر الجمٌل 22R30J0261    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  حسانً حكٌم-  نادي المنظر الجمٌل 22R30J1801    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

بسبب 16/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( نادي المنظر الجميل)غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة-   

. ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة130) قا لنص المادة طب  ( إنذارات07) التسٌٌر للفرٌق   سوء   
 

  16/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (نادي المنظر الجميل  )ٌ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

 

:11/02/2023فئة األكابر ليوم  ( شباب جامعة/ إتحاد الهمايسة  ) مقابلة 0642القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

 مرخً توفٌق           -  إتحاد الهماٌسة 22R30J0072    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  بن زاوي هٌثم-  شباب جامعة 22R30J0689    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 دبٌلو محمد السعٌد            -  شباب جامعة 22R30J0787    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  بن قسوم عمر مصطفى-  شباب جامعة 22R30J0777    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
          حمادة فارس           -  شباب جامعة 22R30J0686  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم

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

:غرامات  
 

  16/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شباب جامعة  )ٌ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

 

:11/02/2023فئة األكابر ليوم  ( إتحاد النخلة/ وفاق المغير  ) مقابلة 0643القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

 بن عربٌة معاد           -  وفاق المغٌر 22R30J1580    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

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

 

 

 

 

 

 

 



(ب  )الفوج   
 

:10/02/2023فئة األكابر ليوم  ( إتحاد الخنق/ إتحاد بريان  ) مقابلة 0644القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  كربمات محمد لمٌن           - إتحاد برٌان 22R30J0847    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  بلحوت خالد-  إتحاد برٌان 22R30J2462    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 مهدي عثمان            -  إتحاد برٌان 22R30J1198    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 بوكلٌلة محمد هٌثم            -  إتحاد االخنق 22R30J1254    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   حمازة ٌاسٌن                    - إتحاد برٌان 22R30J0780  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:10/02/2023فئة األكابر ليوم  ( الشعار الرياضي نهقار/ شباب قصر الحيران  ) مقابلة 0645القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 فروج عمر-  شباب قصر الحٌران 22R30J0891    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   عبٌتة الطٌب- شباب قصر الحٌران 22R30J1240    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

لخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ا     22R30J1509 لحرش الطاهر            -  شباب قصر الحٌران 
 

:10/02/2023فئة األكابر ليوم  ( مولودية البيضاء/ شباب بلدية عين صالح  ) مقابلة 0646القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
لخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ا     22R30J1025 بلبركة توفٌق           -  شباب بلدٌة عٌن صالح 

لخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ا     22R30J0226 باعبو إبراهٌم-  شباب بلدٌة عٌن صالح  
لخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ا     22R30J0208 ٌوسفً محمد عبد المجٌد            -  شباب بلدٌة عٌن صالح 

لخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ا     22R30J0229 بالمٌن أحمد خلٌل-  شباب بلدٌة عٌن صالح 

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

    16/02/2023 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                

لخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ا     22R30J1454 جابري جلول           -  مولودٌة البٌضاء 
لخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ا     22R30J1185 جالٌطً توفٌق-  مولودٌة البٌضاء  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن سعٌد مصطفى   - -       مولودٌة البٌضاء 22R30J1275  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن  

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

 

16/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( شباب بلدية عين صالح)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   
 

 

 

 

 

 

 

 
 



:10/02/2023فئة األكابر ليوم  ( مستقبل موفلون/ إتحاد حاسي الدالعة  ) مقابلة 0647القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن فراح محمد عبد الهادي-  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J0650    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  فروج مولود-  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J1374    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  لوعٌل حسٌن-  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J0654    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0647 شارف محمد-  إتحاد حاسً الدالعة  

:غرامات  
 

  16/02/2023 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    
 

:10/02/2023فئة األكابر ليوم  (وفاق عين ماضي / نصر حاسي الدالعة  ) مقابلة 0648القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  قطاف عبد القادر-  نصر حاسً الدالعة 22R30J1028    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  محمدي أحمد-  وفاق عٌن ماضً 22R30J2081    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  ستات أحمد عمار-  وفاق عٌن ماضً 22R30J0126    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:10/02/2023فئة األكابر ليوم  ( رائد سيدي ساعد/ رائد حاسي القارة  ) مقابلة 0649القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  سعٌدات سفٌان- رائد حاسً القارة 22R30J0575    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

لخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ا     22R30J0573 سعٌدات نذٌر-  رائد حاسً القارة  
  طالبً ٌاسٌن- رائد سٌدي ساعد 22R30J2183    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

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

  قرع إبراهٌم- رائد سٌدي ساعد 22R30J0628    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  سلطانً أكرم- رائد سٌدي ساعد 22R30J0594    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

لخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ا     22R30J0626 سرخاد إبراهٌم-  رائد سٌدي ساعد  
:غرامات  

 

بسبب 16/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( رائد سيدي ساعد)غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة-   

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

  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي الثاني فئة 

 

 (أ  )الفوج 
 

:04/02/2023 فئة األكابر ليوم (أمل العقلة / القبة تماسين  )  مقابلة 0650القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  قونً أسامة-  القبة تماسٌن 22R30J2415    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1669 بن عمر ٌوسف-  أمل لعقلة 
  ٌونسً أٌمن-  أمل لعقلة 22R30J1673    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خذٌر محمد-  أمل لعقلة 22R30J1671    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    16/02/2023 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                
 



:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 زواري فرحات ٌوسف-  أمل لعقلة 22R30J1668    بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم

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

:غرامات  

 بسبب دخول الالعب  16/02/2023 من تارٌخ شهر إبتداء  فً أجل(  القبة تماسين) ٌدفعها نادي   دج5.000خمسة أالف - 

  ما ٌمثل إنهاكا للجانب التنظٌمً الرئٌسًإلى أرضٌة الملعب دون مسبق من الحكم22R30J 2415  قونً أسامة رخصة رقم 

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

:04/02/2023 فئة األكابر ليوم (شباب حاسي مسعود / شباب سيدي بوعزيز )  مقابلة 0651القضية رقم   

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر التوضٌحً لحكم المباراة-   

.(شباب حاسي مسعود  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

.بعد إستدعاء الحكم و اإلستماع لتصرٌحات من طرف لجنتً التحكٌم واإلنضباط-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بخالد عبد المؤمن-  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1610    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

ملوح سهٌل-  شباب حاسً مسعود 22R30J1714    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                

  حمرهم زكرٌاء-  شباب حاسً مسعود 22R30J1715    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  

:10/02/2023 فئة األكابر ليوم (شباب سيدي بوعزيز / سيدي بلخير الشط  )  مقابلة 0652القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  جوهري عبد القادر-  سٌدي بلخٌر الشط 22R30J1631    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:10/02/2023 فئة األكابر ليوم (نادي بوغفالة / أمل سيدي مهدي )  مقابلة 0653القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  حمادو بوبكر-  أمل سٌدي مهدي 22R30J1052    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 كادي إلٌاس-  أمل سٌدي مهدي 22R30J1043    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 جواحً صالح الدٌن        -  أمل سٌدي مهدي 22R30J1060    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:العب أشير عليه  

النافذ   لٌه ٌعاقب باإلقصاءعو  بعد نهاٌة اللقاء  بإهانة الحكم الرئٌسً  22R30J0726الالعب ساٌح رضا رخصة رقم قٌام - 

 دج  10.000 غرامة نافذة  قدرها  +16/02/2023 إبتداء من تارٌخ موقوفة النفاذ (02)مقابالت منها إثنتٌن  (04)  ألربعة 

.  (لبطولة كرة القدم هواة المنظم  من القانون112)  طبقا لنص المادة 16/02/2023أجل شهر إبتداء من تارٌخ  تدفع فً  
 

:غرامات  

 بسبب دخول 16/02/2023 من تارٌخ شهر إبتداء  فً أجل(  أمل سيدي مهدي) ٌدفعها نادي   دج5.000خمسة أالف - 

  ما ٌمثل إنهاكا للجانب  الرئٌسًإلى أرضٌة الملعب دون مسبق من الحكم22R30J 1043  الالعب كادي إلٌاس رخصة رقم 

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

 

 

 

 
 



:10/02/2023فئة األكابر ليوم  ( نجم باب الوادي/ إتحاد قمار  ) مقابلة 0654القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  حاج علً أسامة-  نجم باب الوادي 22R30J2867    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

 

:10/02/2023 فئة األكابر ليوم (شباب الحدب / نادي المقارين  )  مقابلة 0655القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  زوزو نضال-  نادي المقارٌن 22R30J2483    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 بن رغدة أسامة-  نادي المقارٌن 22R30J2336    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  أهنانً تامر- نادي المقارٌن 22R30J2325    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بن الزائر عارف-  شباب الحدب 22R30J1891    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

بقً عبد الرؤوف-  شباب الحدب 22R30J1904    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
 

:11/02/2023فئة األكابر ليوم  ( إتحاد أنقوسة/ إتحاد النزلة الوادي  ) مقابلة 0656القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

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

  رقاب أٌوب-  إتحاد أنقوسة 22R30J1181    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:11/02/2023فئة األكابر ليوم  ( القبة تماسين/ شباب حاسي مسعود  ) مقابلة 0657القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  ساسً كمال-  شباب حاسً مسعود 22R30J3042    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  زٌناي محمد سفٌان-  القبة تماسٌن 22R30J5384    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:11/02/2023فئة األكابر ليوم  ( أهلي القرارة/ أمل العقلة  ) مقابلة 0658القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن عمر مصباح-  أمل العقلة 22R30J1675    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  كرٌبع خالد-  أهلً القرارة 22R30J0264    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

 ( ب )الفوج 
 

:10/02/2023فئة األكابر ليوم  ( شباب القواطين/ شباب لقراف  ) مقابلة 0659القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  قوٌدري فارس-  شباب لقراف 22R30J1633    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   خنفر أحمد- شباب لقراف 22R30J0664    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
   بوقفة ولٌد- شباب لقراف 22R30J0183    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  سروطً إسالم-  شباب القواطٌن 22R30J2787    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  بقاص محمد الطاهر-  شباب القواطٌن 22R30J2313    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  حسانً محمد العربً-  شباب القواطٌن 22R30J1918    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

  16/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شباب القواطين  )ٌ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    

 



:10/02/2023 فئة األكابر ليوم (شباب عين قديمة / إتحاد الزقم  )  مقابلة 0660القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  مالٌك إبراهٌم-  إتحاد الزقم 22R30J6804    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

لعوٌنً محمد بشٌر-  إتحاد الزقم 22R30J1399    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    16/02/2023 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     22R30J2449 معمري عمر-  شباب عٌن قدٌمة 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2579 داهش علً-  شباب عٌن قدٌمة 
 

:11/02/2023فئة األكابر ليوم  ( مولودية سيدي سليمان/ أمل سوف  ) مقابلة 0661القضية رقم   

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر حكم اللقاء-   

. (مولودية سيدي سليمان )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

.(مولودية سيدي سليمان  )بعد اإلستماع لممثلً نادي -   

.بعد إستدعاء الحكم الرئٌسً و اإلستماع لتصرٌحاته من قبل لجنتً اإلنضباط و التحكٌم-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1798 سٌالة عبد العاطً-  أمل سوف  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J6624 حٌدوسً بوبكر- أمل سوف      
  العابد فارس-  مولودٌة سٌدي سلٌمان 22R30J1710    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

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

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      جالبٌة سفٌان              -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 22R30J6859  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم

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

محاولة اإلعتداء علىبطاقة حمراء بسبب      22R30J6767 بن مرٌم أحمد رمزي-  مولودٌة سٌدي سلٌمان  

فً تدفع دج 5.000  قدرها نافذةغرامة مالٌة+  موقوفة النفاذ (04)منها  مقابالت (08)لـ ٌعاقب باإلقصاء               الحكم الرئٌسً   

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 120)  طبقا لنص المادة 16/02/2023  أجل شهر إبتداء من تارٌخ                

محاولة اإلعتداء علىبطاقة حمراء بسبب      22R30J1595 بركبٌة شرف الدٌن-  مولودٌة سٌدي سلٌمان  

فً تدفع دج 5.000  قدرها نافذةغرامة مالٌة+  موقوفة النفاذ (04)منها  مقابالت (08)لـ ٌعاقب باإلقصاء               الحكم الرئٌسً   

  .( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 120)  طبقا لنص المادة 16/02/2023  أجل شهر إبتداء من تارٌخ              
 

 (06)اإلقصاء النافذ لمدة ستة 22R30D 0171  رخصة رقم العادب عادل(مولودية سيدي سليمان  )معاقبة كاتب عام نادي - 

تدفع فً أجل  دج 5.000 غرامة نافذة  قدرها+  أشهر غٌر نافذة بسبب محاولة اإلعتداء على الحكم الرئٌسً (04) منها أربعة 

 (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة120)  المادة لنص طبقا 16/02/2023 ارٌختشهر إبتداء من  

:غرامات  
 

16/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( مولودية سيدي سليمان)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   

 

 

 

 

 



:11/02/2023فئة األكابر ليوم  ( نادي سيدي خويلد/ مولودية المقارين  ) مقابلة 0662القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  لعابد عبد القادر-  مولودٌة المقارٌن 22R30J1173    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  لعروسً أٌوب-  نادي سٌدي خوٌلد 22R30J0963    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:11/02/2023فئة األكابر ليوم  ( أولمبي بوعامر/ أتليتيك حاسي مسعود  ) مقابلة 0663القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0157 دراجً عقبة-  أتلٌتٌك حاسً مسعود  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J6815 سودانً محمد رضا-  أتلٌتٌك حاسً مسعود  

  مغار عباس-  أولمبً بوعامر 22R30J1871    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1862 رجٌمً شعٌب-  أولمبً بوعامر  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
إهانة الحكم الرئٌسً   بطاقة حمراء بسبب    22R30J0071 خمٌس نعٌم               -  أتلٌتٌك حاسً مسعود      

  تدفع فً أجلدج 10.000 قدرها  نافذةغرامة مالٌة+ غٌر نافذة ( 02)مقابالت منها إثنتٌن  (04) ألربعة ٌعاقب باإلقصاء               

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 112)  طبقا لنص المادة 16/02/2023                شهر إبتداء من تارٌخ  
 

:11/02/2023فئة األكابر ليوم  ( نادي أم الطيور/ شهداء قمار  ) مقابلة 0664القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0659 براهٌمً أشرف-  نادي أم الطٌور 
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  خٌرانً سمٌر                   -  نادي أم الطٌور 22R30J1876  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

(ج  )الفوج   
 

:09/02/2023فئة األكابر ليوم  ( أمل عين ماضي/ إتحاد بلدية األغواط  ) مقابلة 0665القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0893 ًطٌرش عبد الرزاق بوبكر-  أمل عٌن ماض 

ودنانً العٌد-  أمل عٌن ماضً 22R30J0356    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    16/02/2023 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  

 

  16/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (أمل عين ماضي  )ٌ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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:10/02/2023فئة األكابر ليوم  ( وداد مدينة زلفانة/ مستقبل لماضي  ) مقابلة 0666القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  سقاد محمد-  مستقبل لماضً 22R30J2181    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بن سانٌة إبراهٌم-  وداد مدٌنة زلفانة 22R30J1094    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:10/02/2023فئة األكابر ليوم  ( إتحاد العسافية/ نادي الضاية بن ضحوة  ) مقابلة 0667القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J6684 حوٌشٌتً محمد- نادي الضاٌة بن ضحوة   
   جعمات سفٌان- إتحاد العسافٌة 22R30J0507    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:11/02/2023 فئة األكابر ليوم (ترجي مرماد / اإلتحاد الرياضي بلدية األغواط )  مقابلة 0668القضية رقم   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن موالي أكرم                 -  اإلتحاد الرٌاض األغواط 22R30J2032  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

  حمزة صفوان                   - ترجً مرماد 22R30J2973  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم

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

:11/02/2023فئة األكابر ليوم  ( رائد المنيعة/ رائد متليلي  ) مقابلة 0669القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2100 ًقرباتً عبد الصمد- رائد متلٌل  
 لعربً عبد القادر-  رائد المنٌعة 22R30J0353    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   

(ب  ) 1الفوج د  
 

:11/02/2023فئة األكابر ليوم  ( إيهرن جانت /  وفاق جانت) مقابلة 0670القضية رقم   
 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  مهدي محمد-  وفاق جانت 22R30J3131    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

مشار عبد هللا-  إٌهرن جانت 22R30J6563    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
 

 
 

  سنة(19) لفئة األواسط األقل من بطولة قسم الهواة
 

(أ  )الفوج   
 

:14/02/2023فئة األواسط ليوم  (نادي بلدية تقرت  / إتحاد النزلة تقرت)  مقابلة 0671القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  نصر هللا ٌونس               - إتحاد النزلة تقرت 22R30J3302 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  لقوقً ٌاسر                   - نادي بلدٌة تقرت 22R30J5462 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  سنة(19)لفئة األواسط األقل من بطولة القسم الجهوي 
 

(د  )الفوج   
 

 

:11/02/2023فئة األواسط ليوم  (نادي سيدي خويلد  / مولودية بامنديل)  مقابلة 0672القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بازٌن محمد معز             - نادي سٌدي خوٌلد 22R30J4023 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    مش نضال                 -  مولودٌة بامندٌل 22R30J4470  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار

   من85)  طبقا لنص  المادة 19/02/2023تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.000                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
  (.لشبانية القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات ا              

الحكم الرئٌسً            بطاقة حمراء بسبب إهانة   21R30J4758 تمار لحسن                  -  مولودٌة بامندٌل   

   تدفع فً أجل شهر دج 7.000غرامة نافدة قدرها  + 19/02/2023 مقابالت إقصاء نافذة إبتداء من تارٌخ 02               ٌعاقب بـ 

  (.الفئات الشبانيةالقانون المنظم لبطولة كرة  من 100)  لنص المادة  طبقا19/02/2023                إبتداء من تارٌخ
 

:11/02/2023فئة األواسط ليوم  (مولودية حاسي مسعود  / إتحاد بلدبة أنقوسة)  مقابلة 0673القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال  22R30J5231 بودواٌة عبد القادر            - مولودٌة حاسً مسعود  

 

(ه  )الفوج   
 

:11/02/2023فئة األواسط ليوم  (إتحاد حاسي الدالعة  / إتحاد العسافية)  مقابلة 0674القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  عواي أٌمن                   - إتحاد العسافٌة 22R30J4457 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  صوطً عٌسى عبد الرحمان- إتحاد حاسً الدالعة 22R30J3429 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

(ك  )الفوج   
 

:11/02/2023فئة األواسط ليوم  (شبيبة زلفانة  / ترجي مرماد)  مقابلة 0675القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن أودٌنة أسامة تامر        - ترجً مرماد 22R30J4457 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  زهوانً عبد الحاكم          - شبٌبة زلفانة 22R30J4076 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 
 
 

 

                             المسير اإلداري لقسم اإلنضباط  
                                        دريس الهواري

                                         

 

 



 


