
 اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 ورقلة–  القدم لكرةالرابطة الجهوية 

2022/2023الموسم الرٌاضً   

19:المحضر رقم  

02/03/2023: الجلسة المنعقدة بتارٌخ  
 

 

  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي األول فئة 

 

(أ  )الفوج   
 

:23/02/2023فئة األكابر ليوم  ( شباب قصر ورقلة /  إتحاد عين البيضاء) مقابلة 0718القضية رقم   

:غرامات  
 

  02/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شباب قصر ورقلة  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

 

:24/02/2023فئة األكابر ليوم  ( شباب جامعة /  وفاق مقر) مقابلة 0719القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  خضران عبد المنعم-  وفاق مقر 22R30J1606    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بن زاوي زٌدان-  شباب جامعة 22R30J0795    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 :العبين أشير عليهم

+   مقابالت  (04)   النافذ لـ باإلقصاء (وفاق مقر)  من نادي 160722R30J رخصة رقم زٌوش ٌوسفمعاقبة الالعب - 

  من القانون 112)  لنص المادة  طبقا02/03/2023تدفع فً أجل  شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000غرامة نافذة قدرها   

. المساعد الثانً للحكم الرئٌسً بعد نهاٌة اللقاءسبب إهانة   (المنظم لبطولة كرة القدم هواة  
 

 ( 04)   النافذ لـ باإلقصاء (شباب جامعة)  من نادي 077722R30J رخصة رقم بن قسوم عمر مصطفىمعاقبة الالعب - 

  112)  لنص المادة  طبقا02/03/2023تدفع فً أجل  شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000غرامة نافذة قدرها  + مقابالت  

  .المساعد األول للحكم الرئٌسً بعد نهاٌة اللقاءسبب إهانة   (المنظم لبطولة كرة القدم هواة من القانون  
 

:24/02/2023فئة األكابر ليوم  ( شباب تبسبست/  أولمبي الوادي ) مقابلة 0720القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0996 سفٌان عبد اللطٌف-  أولمبً الوادي 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2295 نهاب أسامة-  شباب تبسبست 

عزٌزي تقً الدٌن-  شباب تبسبست 22R30J2317    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    02/03/2023 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                
 

 

 

 

 

 

 

 

 



:24/02/2023فئة األكابر ليوم  ( نجم بوغفالة /  شباب بلدية إليزي) مقابلة 0721القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  رواب محمد-  شباب بلدٌة إلٌزي 22R30J0698    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بوشوشة رمزي-  شباب بلدٌة إلٌزي 22R30J3404    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  زاٌدي ولٌد-  نجم بوغفالة 22R30J0114    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 دقٌش إبراهٌم-  نجم بوغفالة 22R30J0076    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:24/02/2023فئة األكابر ليوم  ( نادي المنظر الجميل / وفاق المغير ) مقابلة 0722القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  رحال عدي-  وفاق المغٌر 22R30J1583    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 بكاري شرف الدٌن-  وفاق المغٌر 22R30J6895    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  رقٌعً علً-  وفاق المغٌر 22R30J1919    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 حسانً حكٌم-  نادي المنظر الجمٌل 22R30J1801    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:24/02/2023فئة األكابر ليوم  ( أمل ورقلة / إتحاد الهمايسة ) مقابلة 0723القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  لوبٌري سفٌان-  إتحاد الهماٌسة 22R30J0099    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بارة فٌصل-  أمل ورقلة 22R30J1585    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:25/02/2023فئة األكابر ليوم  ( إتحاد النخلة /  مولودية شباب المخادمة) مقابلة 0724القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 جرو الذٌب موسى-  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J7068    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 جعفري صالح الدٌن-  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J2490    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  عبابسة إبراهٌم-  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J2073    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 سعٌدات محمد األمٌن-  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J1929    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 فطحٌزة التجانً تجانً-  إتحاد النخلة 22R30J0850    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بوطة عبد السالم               -  إتحاد النخلة 22R30J0872  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

(ب  )الفوج   
 

:24/02/2023فئة األكابر ليوم  ( الشعار الرياضي نهقار /  شباب بلدية عين صالح) مقابلة 0725القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  بلبركة سهٌل - شباب بلدٌة عٌن صالح 22R30J1264    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بلبركة توفٌق-  شباب بلدٌة عٌن صالح 22R30J1025    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
   سالمة محمد مختار- شباب بلدٌة عٌن صالح 22R30J0228    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 محجوب سٌدي أحمد-  الشعار الرٌاضً نهقار 22R30J0185    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 جلول عبد هللا-  الشعار الرٌاضً نهقار 22R30J6809    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

 



:24/02/2023فئة األكابر ليوم  ( إتحاد بريان /  إتحاد حاسي الدالعة) مقابلة 0726القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  قرباب بن شاعة- إتحاد حاسً الدالعة 22R30J0711    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 زادم صالح الدٌن-  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J0414    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 شاٌبً إسماعٌل-  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J4244    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

لوعٌل مسعود-  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J0648    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    02/03/2023 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                

  نجٌمً محمد لمٌن-  إتحاد برٌان 22R30J4472    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

مطلق إبراهٌم-  إتحاد برٌان 22R30J0779    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    02/03/2023 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 أشير عليه

+   مقابالت  (04)   النافذ لـ باإلقصاء (إتحاد بريان)  من نادي 077922R30J رخصة رقم مطلق إبراهٌممعاقبة الالعب - 

  من القانون 112)  لنص المادة  طبقا02/03/2023تدفع فً أجل  شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000غرامة نافذة قدرها   

 .الحكم الرئٌسً بعد نهاٌة اللقاءسبب إهانة   (المنظم لبطولة كرة القدم هواة  
 

:24/02/2023فئة األكابر ليوم  ( هالل بلدية غرداية /  وفاق عين ماضي) مقابلة 0727القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1999 ًبن قٌط محمد - وفاق عٌن ماض  

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

:25/02/2023فئة األكابر ليوم  ( رائد سيدي ساعد /  نصر حاسي الدالعة) مقابلة 0728القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1035 روٌنبً بوبكر الصدٌق - نصر حاسً الدالعة  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1039 بن ماهٌة صهٌب-  نصر حاسً الدالعة 
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J4639 بهٌطٌلة بوبكر الصدٌق- نصر حاسً الدالعة   

سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0586 لدرع عبد الواحد-  رائد سٌدي ساعد 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0629 عالل عمار-  رائد سٌدي ساعد 
 :العب أشير عليه

 باإلقصاء النافذ ألربعة  (رائد سيدي ساعد)  من نادي 062722R30J رخصة رقم ماحً إبراهٌم الخلٌلمعاقبة الالعب - 

  لنص المادة طبقا 02/03/2023تدفع فً أجل  شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000غرامة نافذة قدرها +  مقابالت  (04)  

  . بعد نهاٌة اللقاءسبب إهانة الحكم الرئٌسً  (المنظم لبطولة كرة القدم هواة من القانون 112)  
 

:25/02/2023فئة األكابر ليوم  (إتحاد الخنق /  شباب قصر الحيران ) مقابلة 0729القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

 زٌاط عبد الحكٌم-  إتحاد الخنق 22R30J1251    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

 

 

 

 



 

:25/02/2023فئة األكابر ليوم  (مولودية البيضاء /  إتحاد أفلو ) مقابلة 0730القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 مدبوحً أٌمن-  إتحاد أفلو 22R30J2405    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بن بوزٌد فاروق ناجً-  مولودٌة البٌضاء 22R30J1654    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بكري أٌمن طه-  مولودٌة البٌضاء 22R30J2171    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:غرامات  

 

  02/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (مولودية البيضاء  )ٌ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
 

:25/02/2023فئة األكابر ليوم  ( مستقبل موفلون / رائد حاسي القارة ) مقابلة 0731القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  سعٌدات إبرهٌم-  رائد حاسً القارة 22R30J0576    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 نفٌس هاشم-  مستقبل موفلون 22R30J1081    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:غرامات  

 

  02/03/2023 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

 

  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي الثاني فئة 

 

 (أ  )الفوج 
 

:24/02/2023فئة األكابر ليوم  ( شباب سيدي بوعزيز /  إتحاد أنقوسة) مقابلة 0732القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  حلٌمً ولٌد-  إتحاد بلدٌة أنقوسة 22R30J1180    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 مٌدون محمد العٌد-  إتحاد بلدٌة أنقوسة 22R30J1717    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 دادي أسامة-  إتحاد بلدٌة أنقوسة 22R30J1720    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  قاسم الحاج عمر-  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1616    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 جعفري إلٌاس-  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1615    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بودشٌشة هشام-  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1612    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:24/02/2023فئة األكابر ليوم  ( شباب سيدي عمران /  أمل سيدي مهدي) مقابلة 0733القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  جواحً صالح الدٌن - أمل سٌدي مهدي 22R301060    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

بن طالب محمد لزهر-  شباب سٌدي عمران 22R30J0083    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    02/03/2023 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                
 

 

 

 

 

 



 

:24/02/2023فئة األكابر ليوم  ( أهلي القرارة/  سيدي بلخير الشط ) مقابلة 0734القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  تالً بالل-  سٌدي بلخٌر الشط 22R30J1684    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

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

(ب  )الفوج   
 

:24/02/2023 فئة األكابر ليوم (أولمبي بوعامر / شهداء قمار )  مقابلة 0735القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  نصبة محمد-  شهداء قمار 22R30J0131    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  عوادي عمر - شهداء قمار 22R30J0132    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
    كشو عبد القادر- شهداء قمار 22R30J6607    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   أوالد سالم عمار -  أولمبً بوعامر 22R30J1859    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  أوالد سالم محمد-  أولمبً بوعامر 22R30J1861    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:24/02/2023 فئة األكابر ليوم (شباب عين قديمة / شباب لقراف )  مقابلة 0736القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن فرج هللا موسى-  شباب لقراف 22R30J0125    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بوقفة ولٌد - شباب لقراف 22R30J0183    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
    بن عطاء هللا مؤٌد- شباب لقراف 22R30J1818    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

 

:25/02/2023فئة األكابر ليوم  ( نادي أم الطيور/  إتحاد الزقم ) مقابلة 0737القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

 عزوز عبد المعز-  إتحاد الزقم 22R30J1482    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 سوٌد خالد-  إتحاد الزقم 22R30J1560    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  برتٌمة عمر الفاروق-  إتحاد الزقم 22R30J2781    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 خزان إسالم الدٌن-  إتحاد الزقم 22R30J1434    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1562 شرٌف حمزة-  إتحاد الزقم 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1437 صغٌر نور اإلسالم- إتحاد الزقم   
 دقلة عبد الوهاب-  نادي أم الطٌور 22R30J1489    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بار عبد الغفور-  نادي أم الطٌور 22R30J1211    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بلهادي بدر الدٌن              -  إتحاد الزقم 22R30J1477  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:غرامات  
 

  سوءبسبب 02/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( إتحاد الزقم)غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة- 

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

 

 

 

 



:25/02/2023 فئة األكابر ليوم (مستقبل بلدة عمر / مولودية المقارين )  مقابلة 0738القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1110   محلً ٌوسف-  مولودي المقارٌن  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1913 باحو إبراهٌم-  مستقبل بلدة عمر  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1287 بعضً نصر الدٌن-  مستقبل بلدة عمر  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  حالسة عباس                   -  مولودي المقارٌن   22R30J7027  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:25/02/2023  فئة األكابر ليوم(أتليتيك حاسي مسعود / أمل سوف )  مقابلة 0739القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 درٌهم عٌسى-  أمل سوف 22R30J7079    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  خلوط عبد هللا - أمل سوف 22R30J1752    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   عدالوي عبد العزٌز- أتلٌتٌك حاسً مسعود 22R30J3781    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  بوخلخال أحمد قوٌدر - أتلٌتٌك حاسً مسعود 22R30J3776    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:25/02/2023 فئة األكابر ليوم (نادي سيدي خويلد / مولودية حاسي مسعود )  مقابلة 0740القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

   مفٌصل زٌاد- مولودٌة حاسً مسعود 22R30J2355    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  سودانً منٌر رمزي - نادي سٌدي خوٌلد 22R30J0982    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

(ج  )الفوج   
 

:24/02/2023فئة األكابر ليوم  ( أمل عين ماضي /  ترجي مرماد) مقابلة 0741القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0840 بن حٌلة أسامة-  ترجً مرماد 
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0845 حاج عٌسى إلٌاس-  ترجً مرماد 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J6900 بلغواطً محمد-  ترجً مرماد  
 فتٌتٌح عبد الجلٌل-  أمل عٌن ماضً 22R30J0445    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0400 ًبهلولً مٌلود-  أمل عٌن ماض 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0374 ًتٌجانً أحمد عمار-  أمل عٌن ماض  

:غرامات  
 

  02/03/2023 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

 

:24/02/2023فئة األكابر ليوم  ( جيل بن نانة /  وداد مدينة زلفانة) مقابلة 0742القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

 قنٌول بلخٌر-  جٌل بن نانة 22R30J0088    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

 



 

:25/02/2023فئة األكابر ليوم  ( وداد اإلسماعيلي القرارة /  اإلتحاد الرياضي بلدية األغواط) مقابلة 0743القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 بوخلخال إبراهٌم-  اإلتحاد الرٌاضً األغواط 22R30J2023    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 شٌخ قاسً حمو-  وداد اإلسماعٌلً القرارة 22R30J0129    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:25/02/2023فئة األكابر ليوم  ( أمل سيدي بوزيد /  شبية زلفانة)مقابلة  0744القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

 باحورة عبد الرحمان-  شبٌبة زلفانة 22R30J1272    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0245 بن حسٌن عبد الرزاق بوزٌد -  أمل سٌدي بوزٌد 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  غشً محمد حسنً             -  شبٌبة زلفانة 22R30J1159  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

  طالبً محمد البشٌر             -  أمل سٌدي بوزٌد 22R30J6921  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:غرامات  
 

  02/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شبيبة 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

 

  02/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (أمل سيدي بوزيد  )ٌ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
 

:25/02/2023فئة األكابر ليوم  ( إتحاد العسافية /  رائد متليلي) مقابلة 0745القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2115 ًبن مسعود بوحفص-  رائد متلٌل 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2114 ًبن صٌفٌة عبد السالم-  رائد متلٌل 

جمات سفٌان-  إتحاد العسافٌة 22R30J0507    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    02/03/2023 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     22R30J0499 سوٌسً بولرباح-  إتحاد العسافٌة 
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0491 بلً أحمد-  إتحاد العسافٌة 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
قرباتً عبد الصمد-  رائد متلٌلً 22R30J2100     المتكررحتجاج اإلبطاقة صفراء بسبب   

  تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها  +  (02) تٌن  لمقابل النافذالحكم ٌعاقب باإلقصاء              على قرارات 

    (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 01 فقرة 104 و 101 )  تٌنطبقا لنص الماد 02/03/2023           02
 

 

 

 

 

 

 



(أ  ) 1الفوج د  
 

:21/02/2023فئة األكابر ليوم  ( مستقبل الدبداب /  طارات إليزي)مقابلة  0746القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2275 أرهاب أحمد-  طارات إلٌزي 
 نوري علً-  طارات إلٌزي 22R30J1878    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J6670 أغرٌب لزهر-  مستقبل الدبداب 
:غرامات  

 

  02/03/2023 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
 

:25/02/2023فئة األكابر ليوم  ( طارات إليزي /  نادي تيقنتورين) مقابلة 0747القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 تتاوي أحمد-  نادي تٌقنتورٌن 22R30J1345    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 عمر عبد السالم-  طارات إلٌزي 22R30J3056    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:25/02/2023فئة األكابر ليوم  ( شباب إليزي /  شباب البرج القديم) مقابلة 0748القضية رقم   

:غرامات  
 

  02/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شباب البرج القديم  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

  02/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شباب إليزي  )ٌ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  ) 1الفوج د  
 

 

:21/02/2023فئة األكابر ليوم  ( مولودية الطوارق /  إيهران جانت)مقابلة  0749القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J6653 خماٌاس حسٌن- إٌهران جانت  

 سعٌدانً عبد القادر-  مولودٌة الطوارق 22R30J3388    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J6950 عٌساوي ٌاسٌن-  مولودٌة الطوارق 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2569 حفاش أٌمن- مولودٌة الطوارق  

:غرامات  
 

  02/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (إيهران جانت  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

  02/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (مولودية الطوارق  )ٌ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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:25/02/2023فئة األكابر ليوم  ( تين تزريفت جانت /  أمال جاهيل) مقابلة 0750القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 بختً كمال عبد العزٌز-  أمال جاهٌل 22R30J3420    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

  02/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (أمال جاهيل  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

 

  02/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (تين تزريفت جانت  )ٌ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
 

:28/02/2023فئة األكابر ليوم  ( تين تزريفت جانت /  إيهران جانت) مقابلة 0751القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 هارون عبدو-  إبهران جانت 22R30J6743    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 إبا زكرٌاء-  تٌن تزرٌفت جانت 22R30J1739    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  مشار عبد هللا                   -  إبهران جانت 22R30J6563  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

  بن أقً لحسن                   -  تٌن تزرٌفت جانت 22R30J0206  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:غرامات  
 

  02/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (إيهران جانت  )ٌ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
 
 

:28/02/2023فئة األكابر ليوم  ( وفاق جانت /  مولودية الطوارق) مقابلة 0752القضية رقم   

:غرامات  
 

  02/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (مولودية الطوارق  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

 

  02/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (وفاق جانت  )ٌ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

 

:28/02/2023فئة األكابر ليوم  ( أغوم جانت /  أمال جاهيل) مقابلة 0753القضية رقم   

:غرامات  
 

  02/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (أمال جاهيل  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

 

  02/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (أغوم جانت  )ٌ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
 

                             المسير اإلداري لقسم اإلنضباط  
                                        دريس الهواري

                                         



 

 

 

 


