
 اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 ورقلة–  القدم لكرةالرابطة الجهوية 

2022/2023الموسم الرٌاضً   

21:المحضر رقم  

16/03/2023: الجلسة المنعقدة بتارٌخ  
 

 

  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي األول فئة 

 

(أ  )الفوج   
 

:10/03/2023فئة األكابر ليوم  ( نجم بوغفالة/ أولمبي الوادي  ) مقابلة 0815القضية رقم   

:اإلنذارات  

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

  سالمً علً-  أولمبً الوادي 22R30J0606    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
سلٌمانً خٌر الدٌن             -  نجم بوغفالة 21R30J1540  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم  

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

:10/03/2023فئة األكابر ليوم  ( وفاق المغير / مولودية شباب المخادمة) مقابلة  0816القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  عزي سلٌم-  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J1803    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 إحتجاج على قرار   

    16/03/2023 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                

  تماسٌنً رٌاض-  وفاق المغٌر 22R30J1628    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 لعاٌب فتحً-  وفاق المغٌر 22R30J1586    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
محاولة اإلعتداء  بطاقة حمراء بسبب    22R30J1917 بوزقاق محمد الطاهر     -  وفاق المغٌر      

أجل تدفع فً دج 10.000 قدرها  نافذةغرامة مالٌة+ مقابالت ( 08)ثمانٌة لالنافذ ٌعاقب باإلقصاء -  على الحكم الرئٌسً                 

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 120)  طبقا لنص المادة 16/03/2023  شهر إبتداء من تارٌخ                

:غرامات  
 

  16/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (وفاق المغير  )ٌ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    

 

 

 

 

 



 

:10/03/2023فئة األكابر ليوم  ( إتحاد النخلة / إتحاد الهمايسة)  مقابلة 0817القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0011 عناد عبد الرحمان-  إتحاد الهماٌسة  

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

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2477 قشوط أحمد-  إتحاد النخلة  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J3085 قراح هشام-  إتحاد النخلة 

:      مسير أشير عليه

 بإهانة المساعد الثانً لحكم الساحة 013722R30Eبوتة خالد رخصة رقم  ( إتحاد النخلة)  مدرب حراس المرمى بناديقٌام - 

  إبتداء من تارٌخ  أشهر بمنعه من مزاولة أي نشاط أو ظٌفة لهما صلة بكرة القدم(06)ستة لمدة النافذ  لٌه ٌعاقب باإلقصاءعو   

  طبقا لنص المادة 16/03/2023تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000 غرامة نافذة  قدرها  +16/03/2023  

.  (لبطولة كرة القدم هواة المنظم  من القانون112)   
 

:10/03/2023فئة األكابر ليوم  ( شباب تبسبست/ إتحاد عين البيضاء  ) مقابلة 0818القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  هاللً محمد-  إتحاد عٌن البٌضاء 22R30J6674    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  قندذوز حمزة-  إتحاد عٌن البٌضاء 22R30J2784    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  خازن محمد لخضر-  إتحاد عٌن البٌضاء 22R30J1697    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بن عبد الصادق بالل-  شباب تبسبست 22R30J3031    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن الدٌن ٌوسف                -  إتحاد عٌن البٌضاء 21R30J1696  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم  

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

:10/03/2023فئة األكابر ليوم  ( نادي المنظر الجميل/ شباب بلدية إليزي  ) مقابلة 0819القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  شنً عصام-  شباب بلدٌة إلٌزي 22R30J1342    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  قربوز أحمد-  شباب بلدٌة إلٌزي 22R30J1131    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0244 حوامدي محمد-  نادي المنظر الجمٌل  

:أحداث أشير عليها  

.(شباب بلدية إليزي  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً عن حدوث العدٌد من اإلحتجاجات من طرف فرٌق -   
 

 

  بسبب16/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شباب بلدية إليزي)  ٌدفعها نادي  نافذةغرامة دج 5.000 أالفسة خم- 

  من131  ) لنص المادة قا فً اإلحتجاجت المخلة بالنظام العام الواجب توافره أثناء سٌر المقابلة طبالتنظٌم المتمثل سوء  

. (هواة المنظم لبطولة كرة القدم  القانون   

 باإلقصاء  008222R30Dرخصة رقم زاوي سٌد الشٌخ الرقانً  ( شباب بلدية إليزي ) كاتبالفئلت الشبانٌة بفرٌق معاقبة- 

  +بمنعه من ممارسة األنشطة و الوظائف المرتبطة بكرة القدم  16/03/2023 ارٌختإبتداء من  (01)  النافذ لمدة شهر واحد 

لنص المادة  طبقابسبب السب العلنً  16/03/2023 ارٌختشهر إبتداء من  تدفع فً أجل دج 5.000 غرامة نافذة قدرها  

 (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة111)   
 

 

 

 

 

 



 

:10/03/2023فئة األكابر ليوم  ( أمل ورقلة/ وفاق مقر  ) مقابلة 0820القضية رقم   

:اإلنذارات  

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

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

(ب  )الفوج   
 

:27/01/2023فئة األكابر ليوم  ( وفاق عين ماضي / رائد حاسي القارة)  مقابلة 0821القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0575 سعٌدات سفٌان-  رائد حاسً القارة  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0134 ًداودي سعد-  وفاق عٌن ماض 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1208 ًزاوي أحمد عمار-  وفاق عٌن ماض  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0670 ًبحالق محمد ناجً-  وفاق عٌن ماض  
:      مسير تم إنذاره

 

 باإلحتجاج على الحكم 004622R30Eرخصة رقم بومقواس محمود  ( وفاق عين ماضي )ادي مدرب صنف األكابر بنقٌام - 

من  شهر إبتداء تدفع فً أجل دج 2.000 غرامة نافذة  قدرها + (01) النافذ لمقابلة واحدة  ٌعاقب باإلقصاءو علٌهالرئٌسً    

.  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101)  لنص المادة طبقا 02/02/2023 ارٌخ  ت
 

:10/03/2023فئة األكابر ليوم  ( مولودية البيضاء / وفاق عين ماضي)  مقابلة 0822القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1768 ًحمري محمد-  وفاق عٌن ماض  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0665 ًحمري لحسن-  وفاق عٌن ماض 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1332 ًدحداح بودالً-  وفاق عٌن ماض  
حفصً إلٌاس-  وفاق عٌن ماضً 22R30J2040    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    16/03/2023 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     22R30J1276 منصوري أمٌن-  مولودٌة البٌضاء  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1756 مزندي إبراهٌم-  مولودٌة البٌضاء 

:العب أشير عليه  

  بإهانة الحكم الرئٌسً و أحد مساعدٌه(وفاق عين ماضي  )من فرٌق  176822R30Jالالعب حمري محمد رخصة رقم قٌام - 

  غرامة نافذة قدرها  +16/03/2023 إبتداء من تارٌخ مقابالت (04) ألربعة النافذ  لٌه ٌعاقب باإلقصاءعو   بعد نهاٌة المقابلة 

  لبطولة كرة المنظم  من القانون112)  طبقا لنص المادة 16/03/2023من تارٌخ  أجل شهر إبتداء تدفع فً  دج10.000  

  . (القدم هواة  

:غرامات  
 

بسبب 16/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( وفاق عين ماضي)غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة-   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

:10/03/2023فئة األكابر ليوم  ( شباب قصر الحيران / شباب بلدية عين صالح)  مقابلة 0823القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بلبركة عز الدٌن-  شباب بلدٌة عٌن صالح 22R30J0149    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

عتداء على زمٌلهبطاقة حمراء بسبب اإل   22R30J0612 شوشة محمد لمٌن            - شباب قصر الحٌران     

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

   .( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 16/03/2023               شهر إبتداء من تارٌخ 
 

:10/03/2023فئة األكابر ليوم  ( مستقبل موفلون / نصر حاسي الدالعة)  مقابلة 0824القضية رقم   

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر الحكم الرئٌسً-   

.(مستقبل موفلون  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

:اإلنذارات  

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

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

إهانة الحكم الرئٌسًبطاقة حمراء بسبب    22R30J1081 نفٌس هاشم                -  مستقبل موفلون      

  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 16/03/2023                 

إهانة الحكم الرئٌسًبطاقة حمراء بسبب    22R30J0322 درٌسً سلطان              -  مستقبل موفلون      

  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 16/03/2023                 
 

و أيضا (نصر حاسي الدالعة  )إستكمال دراسة القضية سيتم خالل الجلسة القادمة بعد اإلستماع لتصريحات ممثلي نادي -   

. صباحا9:00 الساعة 21/03/2023و ذلك ليوم الثالثاء الموافق لـ  (مستقبل موفلون  )  ممثلين عن نادي  
 

:10/03/2023فئة األكابر ليوم  ( رائد سيدي ساعد /  هالل بلدية غرداية) مقابلة 0825القضية رقم   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 قرع إبراهٌم-  رائد سٌدي ساعد 22R30J0628    بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

            .  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 103) طبقا لنص المادة  نافدة (01)ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة 
 بن ناصر أحمد-  رائد سٌدي ساعد 22R30J0589    بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

 

:10/03/2023فئة األكابر ليوم  ( إتحاد الخنق /  إتحاد حاسي الدالعة) مقابلة 0826القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  لوعٌل حسٌن-  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J0654    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J6771 قمري مشري عبد المجٌد-  إتحاد الخنق 

 

 

 

 



 

:14/03/2023 مفئة األكابر ليو ( إتحاد أفلو /  الشعار الرياضي نهقار) مقابلة 0827القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 جلولً عبد هللا -  الشعار الرٌاضً نهقار 22R30J6809    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بوفاتح إبراهٌم-  إتحاد أفلو 22R30J2386    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   22R30J6905 بن المواز محمد رٌان        - الشعار الرٌاضً نهقار     

    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 16/03/2023جل شهر إبتداء من تارٌخ أ               

عتداء على العببطاقة حمراء بسبب اإل   22R30J0924 بن موسى رحمانً عماد الدٌن  - إتحاد أفلو  

    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 16/03/2023جل شهر إبتداء من تارٌخ أ               
 

  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي الثاني فئة 

 

 (أ  )الفوج 
 

:03/03/2023 فئة األكابر ليوم ( أمل العقلة/ نادي بوغفالة )  مقابلة 0828القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 صخر ولٌد-  نادي بوغفالة 22R30J0262    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 خذٌر محمد-  أمل العقلة 22R30J1671    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:11/03/2023 فئة األكابر ليوم ( سيدي بلخير الشطي/ نادي بوغفالة )  مقابلة 0829القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 عمٌر ربٌح-  نادي بوغفالة 22R30J0399    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 شهدي شرف الدٌن-  سٌدي بلخٌر الشطً 22R30J1527    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 عاللً حمزة-  سٌدي بلخٌر الشطً 22R30J1686    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 تلٌلً الحاج مروان-  سٌدي بلخٌر الشطً 22R30J1534    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:غرامات  

 

  16/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (نادي بوغفالة  )ٌ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    

 

:11/03/2023 فئة األكابر ليوم ( إتحاد بلدية أنقوسة/ نجم باب الوادي )  مقابلة 0830القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2530 ذهب محمد جوهر-  نجم باب الوادي 

 مصطفاوي الهادي-  نجم باب الوادي 22R30J2531    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1554 شتٌوي محمد العٌد-  إتحاد بلدٌة أنقوسة 

 

 

 

 

 

 



 

:11/03/2023 فئة األكابر ليوم ( إتحاد قمار/ نادي المقارين )  مقابلة 0831القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2339 أهنانً عبد الرحمان-  نادي المقارٌن 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2400 بن علً عبد الرؤوف-  نادي المقارٌن 
:غرامات  

سوء  بسبب16/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (إتحاد قمار)  ٌدفعها نادي  نافذةغرامة دج 5.000 أالفخمسة -   

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

 
 

:11/03/2023فئة األكابر ليوم  ( شباب سيدي بوعزيز/  أهلي القرارة ) مقابلة 0832القضية رقم   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 بن قطة محمد-  أهلً القرارة 22R30J0270    بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

            .  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 103) طبقا لنص المادة  نافدة (01)ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة 
 تومً إسماعٌل-  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J2221    بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:11/03/2023 فئة األكابر ليوم ( أمل العقلة/ أمل سيدي مهدي )  مقابلة 0833القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 جواحً صالح الدٌن-  أمل سٌدي مهدي 22R30J1060    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 العماري أٌمن-  أمل العقلة 22R30J2022    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

(ب  )الفوج   
 

:25/02/2023فئة األكابر ليوم  ( شباب القواطين/ مولودية بامنديل  ) مقابلة 0834القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  زعطوط عبد المالك-  مولودٌة بامندٌل 22R30J0719    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 شنٌن نبٌل-  مولودٌة بامندٌل 22R30J2945    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

شنٌن إسماعٌل أشرف-  مولودٌة بامندٌل 22R30J5980    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    16/03/2023 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                

  لعوج علً ٌاسر-  شباب القواطٌن 22R30J4425    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1918 حسانً محمد العربً-  شباب القواطٌن 
 

:10/03/2023فئة األكابر ليوم  ( شباب القواطين/  مولودية سيدي سليمان )مقابلة  0835 القضية رقم  

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2251 فار محمود-  شباب القواطٌن  

 

:غرامات  
 

  16/03/2023 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    

 

 

 

 

 



 

:10/03/2023فئة األكابر ليوم  ( نادي سيدي خويلد/ شباب عين قديمة  ) مقابلة 0836القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  معمري عمر-  شباب عٌن قدٌمة 22R30J2449    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 داهش علً-  شباب عٌن قدٌمة 22R30J2579    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

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

:10/03/2023فئة األكابر ليوم  ( شباب لقراف/ أتليتيك حاسي مسعود  ) مقابلة 0837القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  لوازن أٌمن-  أتلٌتٌك حاسً مسعود 22R30J2819    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 سودانً محمد رضا-  أتلٌتٌك حاسً مسعود 22R30J6815    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خنفر أحمد-  شباب لقراف 22R30J0664    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    16/03/2023 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                

  بن فرج هللا موسى-  شباب لقراف 22R30J0125    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 بن عطا هللا صابر-  شباب لقراف 22R30J0277    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

 

:11/03/2023فئة األكابر ليوم  ( مولودية المقارين/ نادي أم الطيور  ) مقابلة 0838القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  بلمهدي جمال الدٌن-  نادي أم الطٌور 22R30J0767    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 براهٌمً أشرف-  نادي أم الطٌور 22R30J0659    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

البار عبد الحكٌم-  نادي أم الطٌور 22R30J0661    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    16/03/2023 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                

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

 بومعزة عبد المنعم-  مولودٌة المقارٌن 22R30J1188    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 شافو أٌمن محمد وسٌم-  مولودٌة المقارٌن 22R30J3066    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:11/03/2023فئة األكابر ليوم  (إتحاد الزقم  /  أمل سوف) مقابلة 0839 القضية رقم  

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1745 بن موسى عبد القادر-  أمل سوف  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2331 نوٌر محمد-  أمل سوف 
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1476 أحمودة ٌاسر-  إتحاد الزقم  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1399 لعوٌنً محمد البشٌر-  إتحاد الزقم 
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1562 شرٌف حمزة-  إتحاد الزقم  

 

:11/03/2023فئة األكابر ليوم  ( مولودية بامنديل/ أولمبي بوعامر  ) مقابلة 0840القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  بلعالم عبد الكرٌم-  أولمبً بوعامر 22R30J1978    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ج  )الفوج   
 

:10/02/2023فئة األكابر ليوم  (وفاق بريدة  /  شبيبة زلفانة) مقابلة 0841 القضية رقم  

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1122 بوحادة ٌوسف صالح الدٌن-  شبٌبة زلفانة  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2999 طهاري دحو-  وفاق برٌدة 

:غرامات  
 

  16/03/2023 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    

 

:10/03/2023فئة األكابر ليوم  ( إتحاد بلدية األغواط/ وفاق بريدة  ) مقابلة 0842القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  طهاري نور الدٌن-  وفاق برٌدة 22R30J2994    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 بن علٌة صالح الدٌن-  إتحاد بلدٌة األغواط 22R30J3544    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:10/03/2023فئة األكابر ليوم  ( الوداد اإلسماعيلي القرارة/  أمل سيدي بوزيد ) مقابلة 0843القضية رقم   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 لعماري مصطفى البشٌر-  أمل سٌدي بوزٌد 22R30J4656    بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

            .  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 103) طبقا لنص المادة  نافدة (01)ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة 
 حفار صالح-  الوداد اإلسماعٌلً القرارة 22R30J0147    بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

 

  16/03/2023 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    

 

:11/03/2023فئة األكابر ليوم  ( ترجي مرماد/  وداد مدينة زلفانة ) مقابلة 0844 القضية رقم  
 

:غرامات  
 

  16/03/2023 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    

 

:11/03/2023فئة األكابر ليوم  ( اإلتحاد الرياضي بلدية األغواط/ إتحاد العسافية  ) مقابلة 0845القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  صحراوي عبد النور-  إتحاد العسافٌة 22R30J0496    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2497 لكبٌشً عبد الرحٌم-  اإلتحاد الرٌاضً األغواط 

 

:11/03/2023فئة األكابر ليوم  ( مستقبل لماضي /  نادي الضاية بن ضحوة) مقابلة 0846القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

 أوالد عبد النبً منعم-  نادي الضاٌة بن ضحوة 22R30J0762    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 شالوة أنس-  نادي الضاٌة بن ضحوة 22R30J0043    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 محافٌظ مروان-  مستقبل لماضً 22R30J1991    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

 



 

:11/03/2023فئة األكابر ليوم  ( أمل عين ماضي/  رائد المنيعة ) مقابلة 0847القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 العربً عبد القادر-  رائد المنٌعة 22R30J0353    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 حاجً لخضر-  رائد المنٌعة 22R30J0388    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

قوٌدري أحمد تجانً-  أمل عٌن ماضً 22R30J0369    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    16/03/2023 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                
 بهلولً مٌلود-  أمل عٌن ماضً 22R30J0400    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 قوٌدري أحمد تجانً-  أمل عٌن ماضً 22R30J0369    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 قوٌدري أحمد تجانً-  أمل عٌن ماضً 22R30J0369    بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

 

:11/03/2023فئة األكابر ليوم  ( رائد متليلي /  شبيبة زلفانة) مقابلة 0848القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

 بن قطاٌة فتحً-  شبٌبة زلفانة 22R30J1161    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 موالي إبراهٌم عمار-  رائد متلٌلً 22R30J6925    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 تٌمً عبد الرزاق-  رائد متلٌلً 22R30J2116    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

  16/03/2023 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    
 

سوء  بسبب16/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شبيبة زلفانة)  ٌدفعها نادي  نافذةغرامة دج 5.000 أالفسة خم-   

  من القانون131  ) لنص المادة قا فً الوصول المتأخر إلى الملعب ما أدى إلى التأخٌر فً إنطالق المقابلة طبالتنظٌم المتمثل  

. (هواة  المنظم لبطولة كرة القدم  
 

 

(أ  ) 1الفوج د  
 

 

:07/03/2023فئة األكابر ليوم  ( نادي تيقنتورين/  شباب البرج القديم ) مقابلة 0849القضية رقم   
 

 

  الناجم عن(شباب البرج القديم  ) بعد التناقص العددي فً تشكٌلة العبً نادي 60حٌث أن المقابلة توقفت فً الدقٌقة الـ - 

.  اإلصابات الجسدٌة ما أدى إلى وصول النصاب إلى الحد الغٌر مسموح به قانونا  
 

(مرحلة العودة  ) من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 57من نص المادة  (02)نطبق الفقرة   
 

.(نادي تيقنتورين  )لصالح نادي  03/00 بنتٌجة (شباب البرج القديم  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.(شباب البرج القديم  ) نقاط من رصٌد نادي (03)خصم -   

  .16/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شباب البرج القديم)  ٌدفعها نادي  نافذةغرامة  دج10.000عشرة أالف - 
 

  16/03/2023 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    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:11/03/2023فئة األكابر ليوم  (وفاق عين أمناس  /  نادي تيقنتورين) مقابلة 0850القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1357 بن عبد الكرٌم سٌف الدٌن-  نادي تٌقنتورٌن 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2621 سبع حمزة-  وفاق عٌن أمناس 
 :العبين أشير عليهما

 

 بإهانة الحكم الرئٌسً بعد نهاٌة  (وفاق عين أمناس)  فرٌق من 326422R30Jرخصة رقم حفاظ زٌن الدٌن الالعب قٌام  - 

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

  . ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة112 ) لنص المادة طبقا 16/03/2023  شهر إبتداء من تارٌخ  
 

 بإهانة الحكم الرئٌسً بعد نهاٌة  (وفاق عين أمناس)  فرٌق من 280422R30Jرخصة رقم عالوي مدانً الالعب قٌام  -

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

  . ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة112 ) لنص المادة طبقا 16/03/2023  شهر إبتداء من تارٌخ  

:غرامات  
 

  16/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (نادي تيقنتورين  )ٌ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    
 

  16/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (وفاق 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    
 

 

:11/03/2023فئة األكابر ليوم  ( شباب البرج القديم /  طارات إليزي) مقابلة 0851القضية رقم   

:غرامات  
 

  16/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (طارات 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    
 

  16/03/2023 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    

(ب  ) 1الفوج د  
 

:25/02/2023فئة األكابر ليوم  ( أغوم جانت/  وفاق جانت ) مقابلة 0852القضية رقم   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 مسروق الحاج معراج-  أغوم جانت 22R30J1315    بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

 

  16/03/2023 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    
 

  16/03/2023 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 
 

  سببب 16/03/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (أغوم جانت  )ٌدفعها نادينافذة غرامة  دج 20.000 فعشرون أل -

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:10/03/2023فئة األكابر ليوم  ( إيهران جانت /  أمال جاهيل) مقابلة 0853القضية رقم   

:غرامات  
 

  16/03/2023 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    
 

  16/03/2023 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    

 

:10/03/2023فئة األكابر ليوم  ( تين تزريفت جانت /  وفاق جانت) مقابلة 0854القضية رقم   

:غرامات  
 

  16/03/2023 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    
 

  16/03/2023 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    

 

:11/03/2023فئة األكابر ليوم  ( مولودية الطوارق /  أغوم جانت) مقابلة 0855القضية رقم   

:غرامات  
 

  16/03/2023 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    
 

  16/03/2023 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    
 

:14/03/2023فئة األكابر ليوم  ( أمال جاهيل/  وفاق جانت ) مقابلة 0856القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 بالتو برهان الدٌن-  وفاق جانت 22R30J3148    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

مهدي محمد-  وفاق جانت 22R30J3131    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    16/03/2023 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                
بن دومة عرفات لٌمٌن سالم-  وفاق جانت 22R30J3134    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    16/03/2023 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                
مٌمونً عبد الكرٌم-  وفاق جانت 22R30J3146    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    16/03/2023 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                
 فقهً إسماعٌل-  أمال جاهٌل 22R30J4239    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

  16/03/2023 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    
 

  16/03/2023 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    

 

 

 

 

 

 



 

:14/03/2023فئة األكابر ليوم  ( مولودية الطوارق /  تين تزريفت جانت) مقابلة 0857القضية رقم   

:غرامات  
 

  16/03/2023 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    
 

  16/03/2023 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    

 

:14/03/2023فئة األكابر ليوم  ( أغوم جانت /  إيهران جانت) مقابلة 0858القضية رقم   

:غرامات  
 

  16/03/2023 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    
 

  16/03/2023 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    
 

 

  سنة(19) لفئة األواسط األقل من بطولة القسم الجهوي
 

(ي  )الفوج   
 

:04/03/2023فئة األواسط ليوم  (نادي المقارين  / شباب سيدي بوعزيز)  مقابلة 0859القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J4069 فتنً عبد الحق-  شباب سٌدي بوعزٌز 

سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J4177 الزهابري وائل-  نادي المقارٌن 
 

(ك  )الفوج   
 

:03/03/2023فئة األواسط ليوم  (إتحاد بريان  / هالل بلدية غرداية)  مقابلة     0860القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1224 العابد محمد عبد العزٌز-  هالل بلدٌة غرداٌة 

سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J4472 نجٌمً محمد لمٌن-  إتحاد برٌان 
 

 تسوية وضعية عقابية
 

  14/03/2023 بتارٌخ 0204مسجل تحت رقم لا  ( أمل سيدي مهدي) نادي  طرفمنمودع بعد اإلطالع على الطلب ال- 

لموسم ل 105822R30J الرخصة رقم بصنف األكابر علٌوة إلٌاس صاحبالوضعٌة العقابٌة لالعب  تسوٌة  الذي ٌخص 

 .2022/2023  الحالً 

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

 .27/01/2023 بتارٌخ (نجم باب الوادي / أمل سيدي مهدي  )  جمعت 
 

 المقابلة األلٌة و ذلك من خالل مشاركتهٌستنفذ عقوبة لم الالعب علٌوة إلٌاس  بأن (أمل سيدي مهدي ) ح نادي صرحٌث - 

 .    مباشرة خالل اللقاء الموالً

 .قد تقدم بطلب لتسوٌة وضعٌة العبه علٌوة إلٌاس ( أمل سيدي مهدي) نادي حٌث أن - 
 

   

 

 

 



 

 

بعد الدراسة قررت اللجنة 
 

نص  نطبق  ( أمل سيدي مهدي) من نادي 1058R30J22رخصة رقم علٌوة إلٌاس لتسوٌة الوضعٌة العقابٌة الالعب - 

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

  بسبب (01)بمقابلة واحدة بالعقوبة األصلٌة من جدٌد المقدرة  1058R30J22رخصة رقم علٌوة إلٌاس معاقبة الالعب - 

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

. 16/03/2023 إبتداء من تارٌختٌن نافذ  

 

 تسوية وضعية عقابية
 

  15/01/2023 بتارٌخ 0205مسجل تحت رقم لا (شباب بلدية عين صالح  )من نادي وارد بعد اإلطالع على الطلب ال- 

  022822R30J الرخصة رقم بصنف األكابر سالمة محمد المختار صاحبتسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعب   الذي ٌخص 

. 2022/2023 الحالًلموسم  ل

  بطاقات صفراء أثناء مبارٌات متفرقة األمر الذي ٌلزمه إستنفاذ (04)تحصل على  قد سالمة محمد مختار أن الالعب حٌث- 

 .ألٌا( 01)  عقوبة مقابلة واحدة 

 المقابلة األلٌة و ذلك من ٌستنفذ عقوبة لم  سالمة محمد مختارالالعب  بأن (شباب بلدية عين صالح )  فرٌق صرححٌث - 

 و بالتالً هو حالٌا فً (شباب بلدية عين صالح / إتحاد بريان  ) باللقاء الذي جمع 04/03/2023  خالل مشاركته بتارٌخ 

.   وضعٌة غٌر قانونٌة

 .سالمة محمد مختارقد تقدم بطلب لتسوٌة وضعٌة العبه  ( شباب بلدية عين صالح) نادي حٌث أن - 
 

   

بعد الدراسة قررت اللجنة 
 

   ( شباب بلدية عين صالح) من نادي 0228R30J22رخصة رقم سالمة محمد مختار لتسوٌة الوضعٌة العقابٌة الالعب - 

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

  (01)بمقابلة واحدة بالعقوبة األصلٌة من جدٌد المقدرة  0228R30J22رخصة رقم سالمة محمد مختار معاقبة الالعب - 

فً  ما ٌساوي ( 01 + 01) بالتسوٌة أي   متعلقة(01)مقابلة +  بطاقات صفراء أثناء مبارٌات متفرقة (04)  بسبب جمع 

. 16/03/2023  إبتداء من تارٌختٌن نافذ(02) مقابلتٌن  المجموع 

 إستئناف

:20 المحضر رقم 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

 صدٌقً معتز-  أمل سٌدي مهدي 22R30J1485    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  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 
 

 الباقي دون تغيير

 

 



 

:20 المحضر رقم07/03/2023فئة 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 اللعب السلبً  

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    

 

 الباقي دون تغيير

 

 
 

                             المسير اإلداري لقسم اإلنضباط  
                                        دريس الهواري

                                         

 


