
 اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 ورقلة–  القدم لكرةالرابطة الجهوية 

2022/2023الموسم الرٌاضً   

20:المحضر رقم  

09/03/2023: الجلسة المنعقدة بتارٌخ  
 

 

  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي األول فئة 

 

(أ  )الفوج   
 

:03/03/2023فئة األكابر ليوم  ( شباب بلدية إليزي /  وفاق المغير) مقابلة 0754القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1657 زوبٌر عبد القادر-  وفاق المغٌر  

 مداس محمد بدر الدٌن-  وفاق المغٌر 22R30J1627    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  رحال عدي-  وفاق المغٌر 22R30J1583    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1131 قربوز أحمد-  شباب بلدٌة إلٌزي 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1146 ٌوبً عبد الواحد-  شباب بلدٌة إلٌزي 
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0708 لبشٌري ٌوسف-  شباب بلدٌة إلٌزي 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 سوفً عبد الحق-  وفاق المغٌر 22R30J1629    بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:03/03/2023فئة األكابر ليوم  ( إتحاد الهمايسة / شباب تبسبست)  مقابلة 0755القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  نهاب جالل-  شباب تبسبست 22R30J3101    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 سلٌمانً مصباح-  شباب تبسبست 22R30J3914    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  دومان تجانً-  شباب تبسبست 22R30J2318    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

سباق محمد إسماعٌل-  إتحاد الهماٌسة 22R30J0015    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    09/03/2023 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                

  شراحً بوبكر-  إتحاد الهماٌسة 22R30J0049    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بدٌدة أحمد-  إتحاد الهماٌسة 22R30J0695    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  عناد عبد الرحمان-  إتحاد الهماٌسة 22R30J0011    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:العب أشير عليه  

 من على الرئٌسً  باإلحتجاج على الحكم 251422R30Jرخصة رقم خمٌستً ٌاسٌن  ( شباب تبسبست )ادي الالعب بنقٌام - 

من  شهر إبتداء تدفع فً أجل دج 2.000 غرامة نافذة  قدرها+ النافذ لمقابلة واحدة   ٌعاقب باإلقصاء  دكة اإلحتٌاط و علٌه

.  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101)  لنص المادة طبقا 09/03/2023 ارٌخ  ت
 

 



 

:03/03/2023فئة األكابر ليوم  ( شباب جامعة / نادي المنظر الجميل)  مقابلة 0756القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن دحمان عبد النور-  شباب جامعة 22R30J1840    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 تمرنً عمار-  شباب جامعة 22R30J6887    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن زاوي هٌثم                -  شباب جامعة 22R30J0689 بطاقة حمراء بسبب السب العلنً  

09/03/2023تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 3.000 غرامة مالٌة قدرها+ ( 02)               ٌعاقب باإلقصاء النافذ لمقابلتٌن   

  (.هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 111)                طبقا لنص المادة 

 

:04/03/2023فئة األكابر ليوم  ( وفاق مقر / شباب قصر ورقلة)  مقابلة 0757القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  بواب شرف الدٌن-  شباب قصر ورقلة 22R30J1396    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

بولٌفة إسحاق-  وفاق مقر 22R30J7037    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    09/03/2023 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                

  لعاٌب ٌاسر-  وفاق مقر 22R30J3040    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   22R30J1389 صٌد محمد فارس            - شباب قصر ورقلة     

  فً تدفعدج 3.000غرامة مالٌة قدرها + مقابالت ( 03) لثالثة  النافذٌعاقب باإلقصاء-                منافس دون إحداث ضرر جسدي 

   .( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 09/03/2023جل شهر إبتداء من تارٌخ أ               

إهانة حكم الرئٌسًبطاقة حمراء بسبب    22R30J1395 ساٌح محمد لمٌن          -  شباب قصر ورقلة      

  تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخدج 10.000 قدرها  نافذةغرامة مالٌة+ مقابالت ( 04)ربعة  أل النافذٌعاقب باإلقصاء                

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 112)  طبقا لنص المادة 09/03/2023                 

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   22R30J1635 بولٌفة خٌر الدٌن              - وفاق مقر     

  فً تدفعدج 3.000غرامة مالٌة قدرها + مقابالت ( 03) لثالثة  النافذٌعاقب باإلقصاء-                منافس دون إحداث ضرر جسدي 

   .( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 09/03/2023جل شهر إبتداء من تارٌخ أ               

إهانة حكم الرئٌسًبطاقة حمراء بسبب    22R30J7037 بولٌفة إسحاق              -  وفاق مقر      

  تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخدج 10.000 قدرها  نافذةغرامة مالٌة+ مقابالت ( 04)ربعة  أل النافذٌعاقب باإلقصاء                

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 112)  طبقا لنص المادة 09/03/2023                 

:غرامات  

  بسبب09/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شباب قصر ورقلة)  ٌدفعها نادي  نافذةغرامة دج 5.000 أالفخمسة - 

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

. (هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131)    

سوء  بسبب09/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (وفاق مقر)  ٌدفعها نادي  نافذةغرامة دج 5.000 أالفخمسة -   

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

. (هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131)    

 

 

 



 

:04/03/2023فئة األكابر ليوم  ( إتحاد عين البيضاء/  أمل ورقلة ) مقابلة 0758القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  حلٌمً محمد نجٌب-  أمل ورقلة 22R30J1550    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2784 قنذوز حمزة-  إتحاد عٌن البٌضاء 
  بن منصور عبد الباسط-  إتحاد عٌن البٌضاء 22R30J1544    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:04/03/2023فئة األكابر ليوم  ( مولودية شباب المخادمة /  نجم بوغفالة) مقابلة 0759القضية رقم   

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر الحكم الرئٌسً-   

.(نجم بوغفالة  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

.بعد اإلستماع لتصرٌحات الحكم الرئٌسً-   

.(نجم بوغفالة  )بعد اإلستماع لتصرٌحات نادي -   

.(مولودية شباب المخادمة  )بعد اإلستماع لتصرٌحات نادي -   

:اإلنذارات  

 إسم الالعب            النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  منصوري ٌوسف-  نجم بوغفالة 22R30J0053    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 سقاي عبد المولى-  نجم بوغفالة 22R30J0048    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  جرو الذٌب موسى-  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J7068    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 زٌتونً عالء الدٌن-  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J6631    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 مكاوي عٌسى-  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J1952    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بوغابة شمس الدٌن- مولودٌة شباب المخادمة 22R30J2075    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:03/03/2023فئة األكابر ليوم  ( رائد حاسي القارة /  الشعار الرياضي نهقار) مقابلة 0760القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 بٌكة منٌر-  الشعار الرٌاضً نهقار 22R30J0177    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 سعٌدات محمد شوقً-  رائد حاسً القارة 22R30J0913    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:03/03/2023 مفئة األكابر ليو ( إتحاد أفلو /  مستقبل موفلون) مقابلة 0761القضية رقم   

:غرامات  
 

  09/03/2023 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    

 

:04/03/2023فئة األكابر ليوم  ( هالل بلدية غرداية /  إتحاد الخنق) مقابلة 0762القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 بن مسعود أحمد-  إتحاد الخنق 22R30J1689    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0817 بن خلٌفة عبد الحق-  هالل بلدٌة غرداٌة 

قاسمً جمال-  هالل بلدٌة غرداٌة 22R30J0799    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

 بوعالم خالد-  هالل بلدٌة غرداٌة 22R30J0811    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

 

 

 

 

 

 

 



 

:04/03/2023 مفئة األكابر ليو ( وفاق عين ماضي /  رائد سيدي ساعد) مقابلة 0763القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 ربحً هشام-  رائد سٌدي ساعد 22R30J0599    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 خالدي أدم-  رائد سٌدي ساعد 22R30J2168    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0134 ًداودي سعد-  وفاق عٌن ماض 

حفصً إلٌاس-  وفاق عٌن ماضً 22R30J2040    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2191 ًبوكناشة حسنً-  وفاق عٌن ماض 

دحداح بودالً-  وفاق عٌن ماضً 22R30J1332    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
 

:04/03/2023 مفئة األكابر ليو ( نصر حاسي الدالعة /  مولودية البيضاء) مقابلة 0764القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 سرخاد عبد النور-  مولودٌة البٌضاء 22R30J1288    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 لعزٌزي فوزي-  مولودٌة البٌضاء 22R30J6705    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J6166 مدانً قوٌدر-  مولودٌة البٌضاء 

ساوتً عبد القادر -  نصر حاسً الدالعة 22R30J1033    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2306 شاللً أحمد-  نصر حاسً الدالعة 
:العب أشير عليه  

  بإهانة المساعد الثانً للحكم بعد(نصر حاسي الدالعة  )من فرٌق  103822R30Jالالعب بٌران إبراهٌم رخصة رقم قٌام - 

  غرامة نافذة  قدرها  +09/03/2023 إبتداء من تارٌخ مقابالت (04) ألربعة النافذ  لٌه ٌعاقب باإلقصاءعو   نهاٌة اللقاء 

لبطولة كرة   المنظم  من القانون112)  طبقا لنص المادة 09/03/2023من تارٌخ  أجل شهر إبتداء تدفع فً  دج10.000  

.  (القدم هواة  

:غرامات  
 

  09/03/2023 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    
 

 

:04/03/2023 مفئة األكابر ليو ( إتحاد حاسي الدالعة /  شباب قصر الحيران) مقابلة 0765القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 صاولة سلٌم -  شباب قصر الحٌران 22R30J5412    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 شعٌبً إسماعٌل-  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J4244    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   22R30J1507 لحرش أسامة عبٌر           - شباب قصر الحٌران     

    فً  تدفعدج 3.000غرامة مالٌة قدرها + ة ذمقابالت ناف( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة -                منافس دون إحداث ضرر جسدي 

   .( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 09/03/2023جل شهر إبتداء من تارٌخ أ               

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   22R30J3384 بن السبع عدالن              - إتحاد حاسً الدالعة     

    فً  تدفعدج 3.000غرامة مالٌة قدرها + ة ذمقابالت ناف( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة -                منافس دون إحداث ضرر جسدي 

   .( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 09/03/2023جل شهر إبتداء من تارٌخ أ               
 

 

 

 

 

 



 

:04/03/2023 مفئة األكابر ليو ( شباب بلدية عين صالح /  إتحاد بريان) مقابلة 0766القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 كرٌمات محمد لمٌن -  إتحاد برٌان 22R30J0847    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 نعجة محمد إسالم-  إتحاد برٌان 22R30J0714    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 قوادري لطفً -  إتحاد برٌان 22R30J0867    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

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

  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي الثاني فئة 

 

 (أ  )الفوج 
 

:25/02/2023 فئة األكابر ليوم ( نجم باب الوادي/ شباب حاسي مسعود )  مقابلة 0767القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 ملوح مسعود-  شباب حاسً مسعود 22R30J1701    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2864 بن عمار صالح-  نجم باب الوادي  

 قماري محمد البشٌر-  نجم باب الوادي 22R30J2535    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  سلٌمانً محمد إسالم           -  نجم باب الوادي 22R30J4491  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:العب أشير عليه  

لٌه ٌعاقب باإلقصاء عو  بعد نهاٌة اللقاء  بإهانة الحكم الرئٌسً 286322R30Jالالعب شرٌط أحمد رامً رخصة رقم قٌام - 

أجل شهر إبتداء  تدفع فً  دج10.000 غرامة نافذة  قدرها  +02/03/2023 إبتداء من تارٌخ مقابالت (04) ألربعة النافذ  

.  (لبطولة كرة القدم هواة المنظم  من القانون112)  طبقا لنص المادة 02/03/2023من تارٌخ   
 

:02/03/2023فئة األكابر ليوم  ( سيدي بلخير الشط /  نجم باب الوادي) مقابلة 0768القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  مصطفاوي الهادي-  نجم باب الوادي 22R30J2531    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 عناد الهاشمً-  نجم باب الوادي 22R30J7083    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  تالً بالل-  سٌدي بلخٌر الشط 22R30J1684    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 زاوي محمد عبد الصمد-  سٌدي بلخٌر الشط 22R30J2190    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

إهانة المساعد األولبطاقة حمراء بسبب    22R30J2526 سحنون نور الدٌن        -  نجم باب الوادي      

  تدفع فً أجل شهردج 10.000 قدرها  نافذةغرامة مالٌة+ مقابالت ( 04)ربعة  أل النافذٌعاقب باإلقصاء-                للحكم الرئٌسً 

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 112)  طبقا لنص المادة 09/03/2023من تارٌخ               إبتداء   

  توهامً طه عبد الكرٌم        -  سٌدي بلخٌر الشط 22R30J1531    بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

 

 

 

 

 



 

:03/03/2023فئة األكابر ليوم  (شباب حاسي مسعود  /  شباب الحدب) مقابلة 0769القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  فزانً إسحاق-  شباب الحدب 22R30J1990    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بن الزائر عارف-  شباب الحدب 22R30J1891    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  ملوح سهٌل-  شباب حاسً مسعود 22R30J1714    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 عٌاض معاد-  شباب حاسً مسعود 22R30J1700    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:03/03/2023فئة األكابر ليوم  (إتحاد النزلة الوادي  /  أهلي القرارة) مقابلة 0770القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  قوادري ٌاسر-  أهلً القرارة 22R30J0302    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0298 أوالد علً معمر-  أهلً القرارة 

  فتح هللا عماد-  إتحاد النزلة الوادي 22R30J1794    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1488 غٌالنً سٌف الدٌن-  إتحاد النزلة الوادي 

 

:03/03/2023فئة األكابر ليوم  (شباب سيدي بوعزيز  /  شباب سيدي عمران) مقابلة 0771القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  بن طالب معتصم باهلل-  شباب سٌدي عمران 22R30J0480    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 زابً أحمد-  شباب سٌدي عمران 22R30J0538    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  فتٌتً تامر-  شباب سٌدي عمران 22R30J0758    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 حجاٌجً ٌاسٌن-  شباب سٌدي عمران 22R30J0813    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  جعفري إلٌاس-  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1615    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بورنان إسماعٌل-  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1618    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:03/03/2023فئة األكابر ليوم  (نادي المقارين  /  أمل سيدي مهدي) مقابلة 0772القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
رمً الكرةبطاقة صفراء بسبب      22R30J1043 (العب إحتٌاط  ) كادي إلٌاس-  أمل سٌدي مهدي 

 

:03/03/2023 مفئة األكابر ليو ( القبة تماسين /  إتحاد بلدية أنقوسة) مقابلة 0773القضية رقم   

:غرامات  
 

  09/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (القبة تماسين  )ٌ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    

 

:07/03/2023 مفئة األكابر ليو ( أهلي القرارة /  إتحاد بلدية أنقوسة) مقابلة 0774القضية رقم   

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   22R30J1716 حلٌمً محمد عماد الدٌن     - إتحاد بلدٌة أنقوسة     

    فً  تدفعدج 3.000غرامة مالٌة قدرها + ة ذمقابالت ناف( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة -                منافس دون إحداث ضرر جسدي 

   .( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 09/03/2023جل شهر إبتداء من تارٌخ أ               

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   22R30J0294 كرٌبع أحمد                   - أهلً القرارة     

    فً  تدفعدج 3.000غرامة مالٌة قدرها + ة ذمقابالت ناف( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة -                منافس دون إحداث ضرر جسدي 

   .( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 09/03/2023جل شهر إبتداء من تارٌخ أ               
 

 

 



 

 

:07/03/2023فئة األكابر ليوم  (نجم باب الوادي  /  إتحاد النزلة الوادي) مقابلة 0775القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 بكاري عمر زٌاد-  إتحاد النزلة الوادي 22R30J1443    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 غٌالنً سٌف الدٌن-  إتحاد النزلة الوادي 22R30J1488    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

بوسعدٌة جعفر-  نجم باب الوادي 22R30J2534    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    09/03/2023 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                
 جالبً هشام-  نجم باب الوادي 22R30J2527    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 قماري محمد البشٌر-  نجم باب الوادي 22R30J2535    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 بوحنٌك إسالم-  نجم باب الوادي 22R30J7082    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:07/03/2023فئة األكابر ليوم  (نادي بوغفالة  /  شباب حاسي مسعود) مقابلة 0776القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

 ملوح سهٌل-  شباب حاسً مسعود 22R30J1714    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 ساسً كمال-  شباب حاسً مسعود 22R30J3042    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 ستال حسٌن-  نادي بوغفالة 22R30J1279    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بودوح فاتح                     -  شباب حاسً مسعود 22R30J1702  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:      مسير تم إنذاره
 

 باإلحتجاج على الحكم 004422R30Eرخصة رقم موهوبً لزهر  ( نادي بوغفالة )ادي مدرب صنف األكابر بنقٌام - 

  ارٌخ تمن شهر إبتداء 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 09/03/2023 
 

:07/03/2023فئة األكابر ليوم  ( أمل سيدي مهدي /  إتحاد قمار) مقابلة 0777القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 لطرش سٌف الدٌن-  إتحاد قمار 22R30J6756    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  صدٌقً معتز                   -  أمل سٌدي مهدي 22R30J1485  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

  زنو أدم                          -  أمل سٌدي مهدي 22R30J6838  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:07/03/2023فئة األكابر ليوم  (القبة تماسين /  شباب سيدي بوعزيز ) مقابلة 0778القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  طاجٌن الحسٌن-  القبة تماسٌن 22R30J2264    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

 

 

 



 

(ب  )الفوج   
 

:02/03/2023فئة األكابر ليوم  (إتحاد الزقم  /  أتليتيك حاسي مسعود) مقابلة 0779القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

 شاٌب محمد عبد الباسط-  أتلٌتٌك حاسً مسعود 22R30J7069    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 بشكً طه إسالم-  أتلٌتٌك حاسً مسعود 22R30J2367    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

سود محمد-  إتحاد الزقم 22R30J1561    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    09/03/2023 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                

أحمودة ٌاسر-  إتحاد الزقم 22R30J1476    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    09/03/2023 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                

 خزان إسالم-  إتحاد الزقم 22R30J1434    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:03/03/2023فئة األكابر ليوم  (شباب لقراف  /  أولمبي بوعامر) مقابلة 0780القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   غ 

 قوٌسم عبد الكرٌم بلقاسم-  أولمبً بوعامر 22R30J2346    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 بوروبة محمد-  أولمبً بوعامر 22R30J1866    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

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

بن فرج هللا موسى-  شباب لقراف 22R30J0125    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    09/03/2023 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                
 

:03/03/2023فئة األكابر ليوم  (مولودية حاسي مسعود  /  شباب القواطين) مقابلة 0781 القضية رقم  

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2300 مكً حمزة-  شباب القواطٌن  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1920 مرغنً حسٌن-  شباب القواطٌن 

  عقال عاطف-  شباب القواطٌن 22R30J2283    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 عثمانً محمد-  شباب القواطٌن 22R30J1923    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2355 مفٌصل زٌاد-  مولودٌة حاسً مسعود  

:      أشير عليهمسير 
 

  أشهر06باإلقصاء النافذ لمدة  017322R30Dرخصة رقم طواهرٌة جموعً  ( شباب القواطين ) كاتب عام فرٌق معاقبة- 

   غرامة نافذة قدرها+بمنعه من ممارسة األنشطة و الوظائف المرتبطة بكرة القدم  09/03/2023 ارٌختإبتداء من   

 من 112)  لنص المادة طبقابسبب إهانة الحكم الرئٌسً  09/03/2023 ارٌختشهر إبتداء من  تدفع فً أجلدج  10.000  

 (. لبطولة كرة القدم هواة  القانون المنظم 
 

:غرامات  
 

  09/03/2023 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    

 

 

 

 



 

:03/03/2023فئة األكابر ليوم  (مدرسة أمل النزلة  /  نادي أم الطيور) مقابلة 0782القضية رقم   

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر حكم المقابلة-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

 عزام أحمد-  نادي أم الطٌور 22R30J0609    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

بكاري أكرم-  نادي أم الطٌور 22R30J0775    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    09/03/2023 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                

بار عبد الغفور-  نادي أم الطٌور 22R30J1211    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    09/03/2023 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     22R30J0104 فرحً صدٌق-  مدرسة أمل النزلة 
 

 :أحداث أشير عليها

(نادي أم الطيور  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً عن توقف اللقاء فً عدة مرات متفرقة و ذلك راجع إلى دخول مناصري فرٌق -   

.الملعب ففً الشوط األول دخل مناصر واحد و تم إخراجه من قبل رجال القوة العمومٌة ساحة    

(مدرسة أمل النزلة  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأنه فً أثناء الشوط الثانً و تحدٌدا عند تنفٌذ مخالفة لصالح الفرٌق الضٌف -   

بعد تسجٌل هدف من قبل الفرٌق المنافس (نادي أم الطيور  )  وقع إجتٌاح للملعب من طرف بعض مناصري و مسٌري فرٌق   

.  ما أدى إلى تعرض الحكم الرئٌسً لإلعتداءات اللفظٌة زد إلى ذلك تعرضه للتهدٌدات  

  دقائق أي إلى غاٌة إخراج األشخاص04حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأن إجتٌاح الملعب قد أدى إلى توقفت اللقاء لمدة - 

.   المتواجدٌن داخل الملعب و إستمر بعدها اللقاء  

(نادي ام الطيور  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأنه بعد نهاٌة اللقاء وقع إجتٌاح أخر للملعب من قبل جمهور و مسٌري فرٌق -   

   األمر الذي عرض الحكم الرئٌسً و مساعده األول لإلهانة اللفظٌة ما إستدعى تدخل رجال األمن الذٌن قاموا بإٌصال الطاقم

.  التحكٌمً إلى غرف تغٌٌر المالبس  

حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأنه أثناء تواجده داخل غرفة تغٌٌر المالبس المخصصة للحكام تعرض للضغط عن طرٌق-   

  تعرضه لإلهانة و محاولةكما (نادي ام الطيور  )   محاولة اإلعتداء و التهدٌد من طرف بعض مناصري الفرٌق المحلً 

.  فً ذات الوقت(نادي أم الطيور  )  اإلعتداء من طرف كاتب عام فرٌق   
 

:بعد الدراسة قررت اللجنة  
 

 (06)باإلقصاء النافذ لمدة ستة 22R30D 0045  رخصة رقم جلٌلة عبد الرحٌم(نادي أم الطيور  )معاقبة كاتب عام فرٌق - 

تدفع  دج 20.000 غرامة نافذة  قدرها+ بسبب محاولة اإلعتداء على الحكم الرئٌسً  09/03/2023 ارٌختإبتداء من  أشهر 

 (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة120)  المادة لنص طبقا 09/03/2023 ارٌختشهر إبتداء من   فً أجل 
 

  من قانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة04 فقرة 47 نطبق نص المادة 
 

.09/03/2023 دون جمهور إبتداء من تارٌخ (02) بمقابلتٌن (نادي أم الطيور  )معاقبة فرٌق -   

  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ(نادي أم الطيور  ) فرٌقٌدفعها  غرامة نافذة  دج25.000 خمسة وعشرون ألف -

  09/03/2023.  
 

:غرامات  
 

  09/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (نادي أم الطيور  )ٌ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    
 

  09/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (مدرسة أمل النزلة  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

 



 

:03/03/2023فئة األكابر ليوم  (مولودية بامنديل /  مستقبل بلدة عمر ) مقابلة 0783القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 قوٌدري عبد الرحمان-  مستقبل بلدة عمر 22R30J5118    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J4760 شنٌن محمد ٌزٌد-  مولودٌة بامندٌل  
 

:03/03/2023فئة األكابر ليوم  (مولودية المقارين /  شباب عين قديمة ) مقابلة 0784القضية رقم   

:اإلنذارات  

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

  خمٌسً أحمد رمزي-  مولودٌة المقارٌن 22R30J1148    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:03/03/2023فئة األكابر ليوم  (أمل سوف /  شهداء قمار ) مقابلة 0785القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

 دٌوان مخلص-  شهداء قمار 22R30J0405    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  مناد أٌمن عبد الرحمان-  أمل سوف 22R30J2334    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

 

:07/03/2023فئة األكابر ليوم  ( شباب القواطين /  نادي سيدي خويلد) مقابلة 0786القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 سودانً منٌر رمزي-  نادي سٌدي خوٌلد 22R30J0982    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 مكاوي ٌاسٌن-  نادي سٌدي خوٌلد 22R30J6565    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 هقً شعٌب-  شباب القواطٌن 22R30J2249    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 عقال عاطف-  شباب القواطٌن 22R30J2283    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:غرامات  

 

  09/03/2023 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    

 

:07/03/2023فئة األكابر ليوم  ( أولمبي بوعامر/  مولودية المقارين ) مقابلة 0787القضية رقم   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  أوالد سالم محمد                -  أولمبً بوعامر 22R30J1861  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:07/03/2023فئة األكابر ليوم  (أتليتيك حاسي مسعود  /  مولودية حاسي مسعود) مقابلة 0788القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J6472 ساٌب بوحفص-  مولودٌة حاسً مسعود  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J3386 حمداوي عبد الكرٌم-  أتلٌتٌك حاسً مسعود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:07/03/2023فئة األكابر ليوم  ( مولودية سيدي سليمان /  شباب لقراف) مقابلة 0789القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0272 زٌتانً خالد-  شباب لقراف 

 

:07/03/2023فئة األكابر ليوم  ( شهداء قمار /  إتحاد الزقم) مقابلة 0790القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

 خزان إسالم الدٌن-  إتحاد الزقم 22R30J1434    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 عوادي عمار-  شهداء قمار 22R30J0132    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 دٌوان مخلص-  شهداء قمار 22R30J0405    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:07/03/2023فئة األكابر ليوم  ( مستقبل بلدة عمر /  أمل سوف) مقابلة 0791القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

 سٌالة عبد العاطً-  أمل سوف 22R30J1798    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 زواري أحمد أحمد وائل-  أمل سوف 22R30J2329    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 سالمً عادل-  أمل سوف 22R30J6623    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 بالحبٌب محمد النجمً-  مستقبل بلدٌة عمر 22R30J1401    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 قانة عبد العلٌم مبارك-  مستقبل بلدٌة عمر 22R30J6842    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:07/03/2023فئة األكابر ليوم  ( نادي أم الطيور / مولودية بامنديل)  مقابلة 0792القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

 أٌت عبد هللا محمد مهدي-  نادي أم الطٌور 22R30J6880    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   22R30J4631 بن ٌوسف منتصر-  نادي أم الطٌور  

  فً تدفعدج 3.000غرامة مالٌة قدرها + مقابالت ( 03) لثالثة  النافذٌعاقب باإلقصاء-                منافس دون إحداث ضرر جسدي 

   .( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 09/03/2023جل شهر إبتداء من تارٌخ أ               
 

 

 

:غرامات  

  بسبب09/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (مولودية بامنديل)  ٌدفعها نادي  نافذةغرامة دج 5.000 أالفخمسة - 

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

. (هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131)    
 

 

 

 

 

 

 

(ج  )الفوج   
 

:10/02/2023فئة األكابر ليوم  (الوداد اإلسماعيلي القرارة  /  جيل بن نانة) مقابلة 0793القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

مخلوفً البشٌر-  جٌل بن نانة 22R30J0174    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     22R30J3475 هرٌمك محمد-  الوداد اإلسماعٌلً القرارة 
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J3480 بوراس مصطفى االمٌن-  الوداد اإلسماعٌلً القرارة 

 

 



 

:03/03/2023فئة األكابر ليوم  ( جيل بن نانة /  إتحاد العسافية) مقابلة 0794القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 شاوي عادل-  إتحاد العسافٌة 22R30J0495    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بن طٌرش عبد الرحمان-  جٌل بن نانة 22R30J0086    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 بن غوٌنً عبد القادر-  جٌل بن نانة 22R30J1125    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:03/03/2023فئة األكابر ليوم  ( نادي الضاية بن ضحوة /  شبيبة زلفانة) مقابلة 0795القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

 بحورة عبد الرحمان-  شبٌبة زلفانة 22R30J1272    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0763 أوالد بوجمعة لحسن-  نادي الضاٌة بن ضحوة 
:غرامات  

 

  09/03/2023 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    
 

 

:03/03/2023فئة األكابر ليوم  ( اإلتحاد الرياضي بلدية األغواط /  رائد المنيعة) مقابلة 0796القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

 بلعمى بوبكر الصدٌق-  رائد المنٌعة 22R30J0351    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 هاللبة مخلوف-  اإلتحاد الرٌاضً األغواط 22R30J2031    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:03/03/2023فئة األكابر ليوم  ( أمل عين ماضي /  أمل سيدي بوزيد) مقابلة 0797القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 قوٌدري أحمد تجانً-  أمل عٌن ماضً 22R30J0369    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

  09/03/2023 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    

 

:03/03/2023فئة األكابر ليوم  ( ترجي مرماد /  الوداد اإلسماعيلي القرارة) مقابلة 0798القضية رقم   

:اإلنذارات  

       الالعب بطاقة إسم             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0213 حرٌز جابر-  الوداد اإلسماعٌلً القرارة 
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  كفوس حمزة                    -  الوداد اإلسماعٌلً القرارة 22R30J0133  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

  سعٌدي عبد السالم              -  ترجً مرماد 22R30J0837  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:غرامات  
 

  09/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (ترجي مرماد  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

 

 

 

 



 

:03/03/2023فئة األكابر ليوم  ( رائد متليلي/  وفاق بريدة ) مقابلة 0799القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  برادٌد حمزة-  وفاق برٌدة 22R30J6427    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

بوحادة عثمان-  رائد متلٌلً 22R30J2378    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    09/03/2023 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                

روٌبح محمد شعٌب-  رائد متلٌلً 22R30J2106    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

  بن خلٌفة نذٌر-  رائد متلٌلً 22R30J2107    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

موالي إبراهٌم عمار-  رائد متلٌلً 22R30J6925    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

 بندارة ٌحً-  رائد متلٌلً 22R30J2102    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

 

  سوءبسبب 09/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (رائد متليلي) غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة- 

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

:03/03/2023فئة األكابر ليوم  (  إتحاد بلدية األغواط/وداد مدينة زلفانة  ) مقابلة 0800القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1099 دحو أحمد-  وداد مدٌنة زلفانة 

 شاشً زكرٌاء عبد الحق-  إتحاد بلدٌة األغواط 22R30J0458    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

 

:07/03/2023فئة األكابر ليوم  ( وداد مدينة زلفانة/  اإلتحاد الرياضي بلدية األغواط ) مقابلة 0801القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  نواٌل محمد-  اإلتحاد الرٌاضً األغواط 22R30J3184    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 همال عبد النور-  وداد مدٌنة زلفانة 22R30J3967    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:07/03/2023فئة األكابر ليوم  ( إتحاد العسافية/  إتحاد بلدية األغواط ) مقابلة 0802القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  بن تركٌة محمد-  إتحاد بلدٌة األغواط 22R30J0466    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 بوشارب أحمد-  إتحاد بلدٌة األغواط 22R30J0954    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   22R30J3560 حاج عٌسى محمد             - إتحاد بلدٌة األغواط     

    فً  تدفعدج 3.000غرامة مالٌة قدرها + ة ذمقابالت ناف( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة -                منافس دون إحداث ضرر جسدي 

   .( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 09/03/2023جل شهر إبتداء من تارٌخ أ               

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   22R30J0506 صحراوي أسامة              - إتحاد العسافٌة     

    فً  تدفعدج 3.000غرامة مالٌة قدرها + ة ذمقابالت ناف( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة -                منافس دون إحداث ضرر جسدي 

   .( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 09/03/2023جل شهر إبتداء من تارٌخ أ               
 

 

 

 

 

 

 



 

:07/03/2023فئة األكابر ليوم  ( أمل سيدي بوزيد/  نادي الضاية بن ضحوة ) مقابلة 0803القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  لهاله إبراهٌم-  أمل سٌدي بوزٌد 22R30J0697    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بومدٌن بوزٌد الشرٌف-  أمل سٌدي بوزٌد 22R30J0236    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:غرامات  

 

 

  09/03/2023 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    

 

:07/03/2023فئة األكابر ليوم  ( شبيبة زلفانة/  مستقبل لماضي ) مقابلة 0804القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  دلمة عبد الباسط-  مستقبل لماضً 22R30J2261    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 موالي لخضر عبد النور-  شبٌبة زلفانة 22R30J2250    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

  09/03/2023 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    

 

:07/03/2023فئة األكابر ليوم  ( الوداد اإلسماعيلي القرارة /  أمل عين ماضي) مقابلة 0805القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 بن توٌرٌك محمد النذٌر-  أمل عٌن ماضً 22R30J6755    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 لوباقً عمر الفاروق-  أمل عٌن ماضً 22R30J0360    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 سلٌمان بوعصبانة ولٌد-  الوداد اإلسماعٌلً القرارة 22R30J0214    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 رمضانً قاسم-  الوداد اإلسماعٌلً القرارة 22R30J0217    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:07/03/2023فئة األكابر ليوم  ( وفاق بريدة/  جيل بن نانة ) مقابلة 0806القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  بوطرفاٌة نور الدٌن-  جٌل بن نانة 22R30J0065    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 قنٌول بلخٌر-  جٌل بن نانة 22R30J0088    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بخٌل مختار-  جٌل بن نانة 22R30J0097    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

مخلوفً البشٌر-  جٌل بن نانة 22R30J0174    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    09/03/2023 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                

بخٌل بوبكر-  جٌل بن نانة 22R30J0066    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    09/03/2023 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                

المكً بلقاسم-  وفاق برٌدة 22R30J3001    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

  زهٌر عبد القادر-  وفاق برٌدة 22R30J6430    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

عمرانً علً-  وفاق برٌدة 22R30J6431    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

طهاري صالح الدٌن-  وفاق برٌدة 22R30J2974    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
 

 



 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  نور الدٌن عبد القادر           -  وفاق برٌدة 22R30J6841  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:غرامات  
 

 

  سوءبسبب 09/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (جيل بن نانة) غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة- 

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

  سوءبسبب 09/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (وفاق بريدة) غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة

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

  09/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (وفاق بريدة  )ٌ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    

 

:07/03/2023فئة األكابر ليوم  ( رائد المنيعة/  ترجي مرماد ) مقابلة 0807القضية رقم   

:غرامات  
 

 

  09/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (ترجي مرماد  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

 

(أ  ) 1الفوج د  
 

:08/03/2023فئة األكابر ليوم  ( مستقبل الدبداب/  طارات إليزي ) مقابلة 0808القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 دفرور شعٌب-  طارات إلٌزي 22R30J2271    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 جابو ربً باسم-  طارات إلٌزي 22R30J1880    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J6751 شادلً بالل-  مستقبل الدبداب 

:غرامات  
 

 

  09/03/2023 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    

 

(ب  ) 1الفوج د  
 

:04/03/2023فئة األكابر ليوم  ( وفاق جانت /  إيهران جانت) مقابلة 0809القضية رقم   

:غرامات  
 

  09/03/2023 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    
 

  09/03/2023 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    

 

 

 

 

 

 

 



 
 

:04/03/2023فئة األكابر ليوم  ( أمال جاهيل /  مولودية الطوارق) مقابلة 0810القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2565 متٌتة محمود-  مولودٌة الطوارق 

:غرامات  
 

  09/03/2023 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    
 

  09/03/2023 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    
 

:04/03/2023فئة األكابر ليوم  ( أغوم جانت /  تين تزريفت جانت) مقابلة 0811القضية رقم   

:غرامات  
 

  09/03/2023 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    
 

  09/03/2023 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    

 

:07/03/2023فئة األكابر ليوم  ( إتحاد شباب إليزي /  شباب عين أمناس) مقابلة 0812القضية رقم   

:غرامات  
 

  09/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شباب عين أمناس  )ٌ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    
 

  09/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (إتحاد 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    
 

 

  سنة(19) لفئة األواسط األقل من بطولة قسم الهوات
 

(ب  )الفوج   
 

:04/03/2023فئة األواسط ليوم  (أمل ورقلة  / أمل سريع متليلي)  مقابلة 0813القضية رقم   

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

(أمل ورقلة  ) من الشوط الثانً بسبب مغادلة العبً نادي 35حٌث صرح الحكم الرئٌسً بان المقابلة توقفت فً الدقٌقة -   

.  ساحة الملعب  

  من قانون اإلتحاد الجزائري لكرة القدم المنظم لبطولة الفئات الشبانية52نطبق نص المادة 

 

.(أمل سرٌع متلٌلً  ) لصالح فرٌق 03/00 بنتٌجة (أمل ورقلة  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.09/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (أمل ورقلة  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة   دج2.500ألفين و خمسمائة -   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  سنة(19) لفئة األواسط األقل من بطولة القسم الجهوي
 

(ك  )الفوج   
 

:04/03/2023فئة األواسط ليوم  (رائد متليلي  / أهلي القرارة)  مقابلة 0814القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J5011 قٌرع عبد الرحمان-  أهلً القرارة 
 

 تسوية وضعية عقابية
 

  06/03/2023 بتارٌخ 0175مسجل تحت رقم لا  ( شباب بلدية عين صالح) نادي  طرفمنمودع بعد اإلطالع على الطلب ال- 

لموسم ل 126422R30J الرخصة رقم بصنف األكابر بلبركة سهٌل صاحبالوضعٌة العقابٌة لالعب  تسوٌة  الذي ٌخص 

 .2022/2023  الحالً 

  بطاقات صفراء بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم و ذلك أثناء المقابلة التً تحصل على قد بلبركة سهٌل أن الالعب حٌث- 

 .17/02/2023 بتارٌخ (شباب بلدية عين صالح / مستقبل موفلون  )  جمعت 
 

 المقابلة األلٌة و ذلك من خالل ٌستنفذ عقوبة لم الالعب بلبركة سهٌل  بأن (شباب بلدية عين صالح ) ح نادي صرحٌث - 

 .   مشاركته مباشرة خالل اللقاء الموالً

 .قد تقدم بطلب لتسوٌة وضعٌة العبه بلبركة سهٌل ( شباب بلدية عين صالح) نادي حٌث أن - 
 

   

بعد الدراسة قررت اللجنة 
 

نطبق   ( شباب بلدية عين صالح) من نادي 1264R30J22رخصة رقم بلبركة سهٌل لتسوٌة الوضعٌة العقابٌة الالعب - 

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

  بسبب (01)بمقابلة واحدة بالعقوبة األصلٌة من جدٌد المقدرة  1264R30J22رخصة رقم بلبركة سهٌل معاقبة الالعب - 

 تٌن نافذ(02) مقابلتٌن المجموع فً ما ٌساوي ( 01 + 01) بالتسوٌة أي   متعلقة(01)مقابلة +   اإلحتجاج على قرار الحكم 

. 09/03/2023  إبتداء من تارٌخ 

 

 

 
 

 

                             المسير اإلداري لقسم اإلنضباط  
                                        دريس الهواري

                                         

 

 

 

 


