
 اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 ورقلة–  القدم لكرةالرابطة الجهوية 

2022/2023الموسم الرٌاضً   

06:المحضر رقم  

24/11/2022: الجلسة المنعقدة بتارٌخ  
 

 

  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي األول فئة 

 

(أ  )الفوج   
 

:18/11/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب بلدية إليزي / نجم بوغفالة)  مقابلة 0172القضية رقم   

:مسير تمت اإلشارة عليه  
 

 مدة شهر باإلقصاء النافذ ل12922R30D0 رخصة رقم  سٌد الشٌخ بن سلٌمان(نجم بوغفالة  )كاتب عام نادي  معاقبة -

 غرامة نافذة  + بمنعه من مزاولة أي وظٌفة أو نشاط لهما عالقة بكرة القدم 24/11/2022 إبتداء من تارٌخ  (01)  واحد 

 محاولة اإلعتداء على أحد العبً الفرٌقسبب ب 24/11/2022تدفع فً أجل  شهر إبتداء من تارٌخ دج  5.000قدرها  

  . (القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  من111 ) المادة لنص طبقا المنافس ما ٌمثل إهانة لالعب 
 

:18/11/2022فئة األكابر ليوم  ( أولمبي الوادي / شباب تبسبست)  مقابلة 0173القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  نصٌري محمد الحاج-  شباب تبسبست 22R30J2312    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         مدلل أحمد عادل-  أولمبً الوادي 22R30J0593    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  طلٌبة صهٌب-  أولمبً الوادي 22R30J2099    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         بوغاغة ٌاسر-  أولمبً الوادي 22R30J0601    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  عٌسانً عبد الباري-  أولمبً الوادي 22R30J0995    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         درٌهم البشٌر-  أولمبً الوادي 22R30J0603    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         زنٌنة عروة-  أولمبً الوادي 22R30J0597    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         خلوط فارس-  أولمبً الوادي 22R30J0605    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:غرامات  

  بسبب24/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (أولمبي الوادي) غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة- 

. ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة130) قا لنص المادة طب ( إنذارات 07) التسٌٌر للفرٌق  سوء  
 

:18/11/2022فئة األكابر ليوم  ( وفاق المغير / نادي المنظر الجميل)  مقابلة 0174القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  ضماٌدة وائل-  نادي المنظر الجمٌل 22R30J0251    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         بن عبد هللا محمد الصغٌر-  نادي المنظر الجمٌل 22R30J0257    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0243 بن عبد هللا محمد صالح-  نادي المنظر الجمٌل  
         مداس محمد بدر الدٌن-  وفاق المغٌر 22R30J1627    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1630 حسانً أٌوب-  وفاق المغٌر  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1917 بوزقاق محمد الطاهر-  وفاق المغٌر         
 
 



 

:18/11/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد عين البيضاء / شباب قصر ورقلة)  مقابلة 0175القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن راس حسٌن-  شباب قصر ورقلة 22R30J1388    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         بواب شرف الدٌن-  شباب قصر ورقلة 22R30J1396    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1995 مٌهوبً عبد الرزاق-  إتحاد عٌن البٌضاء  

  معروف حمزة-  إتحاد عٌن البٌضاء 22R30J2406    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         بن منصور عبد الباسط-  إتحاد عٌن البٌضاء 22R30J1544    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:18/11/2022فئة األكابر ليوم  ( مولودية شباب المخادمة / إتحاد النخلة)  مقابلة 0176القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  طوٌل عمار بهاء الدٌن-  إتحاد النخلة 22R30J2471    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         مومن بكوش أحمد تجانً-  إتحاد النخلة 22R30J0854    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  قراح هشام-  إتحاد النخلة 22R30J3085    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         بوصبٌع أسامة-  إتحاد النخلة 22R30J0857    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  حاج سعد أحمد-  إتحاد النخلة 22R30J1235    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         سعٌدات محمد األمٌن-  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J1929    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         ربوح محمد بشٌر-  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J3414    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         عزري سلٌم-  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J1803    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:غرامات  

  سوء  بسبب24/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (إتحاد النخلة) غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة- 

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

:18/11/2022فئة األكابر ليوم  ( وفاق مقر / شباب جامعة)  مقابلة 0177القضية رقم   

.بعد اإلطالع على ورقلة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر حكم المقابلة-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0787 دبلٌو محمد السعٌد-  شباب جامعة 
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J3040 العاٌب ٌاسر-  وفاق مقر  

 :أحداث أشير عليها

حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأنه قد تعرض و أحد مساعدٌه لإلعتداء الجسدي من طرف الالعب دغٌش محمد أمٌن صاحب -   

  و قد وقع هذا اإلعتداء بعد نهاٌة المباراة دون إلحاق أي ضرر (شباب جامعة  )من فرٌق  078522R30Jرقم الرخصة 

 مدة سنة باإلقصاء النافذ لجسدي ٌذكر سواء بالنسبة للحكم الرئٌسً أو مساعده و علٌه ٌعاقب الالعب دغٌش محمد أمٌن 

تدفع فً أجل  شهر إبتداء من تارٌخ دج  10.000 غرامة نافذة قدرها  +24/11/2022 من تارٌخ إبتداء  (01) واحدة 

  . (القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  من114 ) المادة لنص  طبقا24/11/2022

 

 

 

 

 

 

 
 



:18/11/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد الهمايسة / أمل ورقلة)  مقابلة 0178القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  لعٌدي عبد الجبار-  أمل ورقلة 22R30J1504    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         حلٌمً محمد نجٌب-  أمل ورقلة 22R30J1550    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  أٌمن أسامة-  أمل ورقلة 22R30J0475    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         حدد بالل-  إتحاد الهماٌسة 22R30J0855    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  بن حسٌن عبد الرحمان-  إتحاد الهماٌسة 22R30J0100    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         برشو عمران-  إتحاد الهماٌسة 22R30J0082    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         عناد عبد الرحمان-  إتحاد الهماٌسة 22R30J0011    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

 

  (ب )الفوج 
 

:17/11/2022فئة األكابر ليوم  ( رائد حاسي القارة / مستقبل موفلون)  مقابلة 0179القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  ٌعقوبً ضٌاء الدٌن-  مستقبل موفلون 22R30J0327    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         أوالد أنٌال موسى-  مستقبل موفلون 22R30J0326    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 نفٌس هاشم-  مستقبل موفلون 22R30J1081    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         سعٌدات سفٌان-  رائد حاسً القارة 22R30J0575    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 سعٌدات بوعالم-  رائد حاسً القارة 22R30J0588    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  بن ساسً إلٌاس-  رائد حاسً القارة 22R30J0585    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:18/11/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد حاسي الدالعة / إتحاد بريان)  مقابلة 0180القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  شانع عبد النور-  إتحاد برٌان 22R30J0734    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         أوالد الحاج علً محمد-  إتحاد برٌان 22R30J0781    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 حمادي سهٌل-  إتحاد برٌان 22R30J1100    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         لوعٌل مسعود-  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J0648    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
                  مطلق إبراهٌم -  إتحاد برٌان 22R30J0779  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب

  تدفع فً دج 3.000غرامة مالٌة قدرها + مقابالت نافذة ( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة -                منافس دون إحداث ضرر جسدي 

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 24/11/2022               أجل شهر إبتداء من تارٌخ   
 

:18/11/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد أفلو / مولودية البيضاء)  مقابلة 0181القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  مزندي إبراهٌم-  مولودٌة البٌضاء 22R30J1456    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         بن عدة  عبد الوهاب-  مولودٌة البٌضاء 22R30J2231    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 خملول إلٌاس-  إتحاد أفلو 22R30J2540    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         جاللً زكرٌاء ضٌاء الدٌن-  إتحاد أفلو 22R30J2384    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

 

 
 

 



:18/11/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب بلدية عين صالح / الشعار الرياضي نهقار)  مقابلة 0182القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  ألجمت نور الدٌن-  الشعار الرٌاضً نهقار 22R30J0187    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         بن عالل محمد-  الشعار الرٌاضً نهقار 22R30J0163    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  باعبو إبراهٌم-  شباب بلدٌة عٌن صالح 22R30J0226    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         سالمة محمد مختار-  شباب بلدٌة عٌن صالح 22R30J0228    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  مرسلً ٌوسف-  شباب بلدٌة عٌن صالح 22R30J1040    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:غرامات  

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

  لنص المادةطبقا  بسبب عدم حضور مدرب النادي لصنف األكابر و تعوٌضه بمدرب األصناف الصغرى24/11/2022 

  (.هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  
 
 

:18/11/2022فئة األكابر ليوم  ( نصر حاسي الدالعة / رائد سيدي ساعد)  مقابلة 0183القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0634 بن سعٌد أنور-  رائد سٌدي ساعد         

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1070 بن مجغاٌة أحمد-  نصر حاسً الدالعة         
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1265 بن فراح محمد-  نصر حاسً الدالعة 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1028 قطاف عبد القادر-  نصر حاسً الدالعة         

:غرامات  

  24/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( رائد سيدي ساعد )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

 

:18/11/2022فئة األكابر ليوم  ( وفاق عين ماضي / هالل بلدية غرداية)  مقابلة 0184القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0810 بشٌري عبد الكرٌم -  هالل بلدٌة غرداٌة         

        نصر الدٌن صواتً رٌاض-  هالل بلدٌة غرداٌة 22R30J0820    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0811 بوعالم خالد-  هالل بلدٌة غرداٌة 

علً فتحً-  هالل بلدٌة غرداٌة 22R30J2533    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    24/11/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

                             (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة  24/11/2022

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2006 ًبن شاعة داودي-  وفاق عٌن ماض 

محمدي أحمد-  وفاق عٌن ماضً 22R30J2081    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    24/11/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

                             (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة  24/11/2022

:غرامات  

  24/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( وفاق 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
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:18/11/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب قصر الحيران / إتحاد الخنق)  مقابلة 0185القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  مقبول شفٌق-  إتحاد الخنق 22R30J1253    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         قٌدوشً نبٌل-  إتحاد الخنق 22R30J1259    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
                 بن شاعة إبراهٌم-  شباب قصر الحٌران 22R30J1508  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

 

 

 

 

 

  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي الثاني فئة 

 

 (أ  )الفوج 
 

:18/11/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب حاسي مسعود  /نجم باب الوادي)  مقابلة 0186القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2532 بنٌن محمد صالح-  نجم باب الوادي  

مصطفاوي الهادي-  نجم باب الوادي 22R30J2531    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    24/11/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

                             (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة  24/11/2022

         معمري محمد عبدو-  شباب حاسً مسعود 22R30J1726    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

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

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
                    شٌحانً فرٌد -  نجم باب الوادي 22R30J2523  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب

  تدفع فً دج 3.000غرامة مالٌة قدرها + مقابالت نافذة ( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة -                منافس دون إحداث ضرر جسدي 

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 24/11/2022               أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

                      ملوح سهٌل -  شباب حاسً مسعود 22R30J1714  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب

  تدفع فً دج 3.000غرامة مالٌة قدرها + مقابالت نافذة ( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة -                منافس دون إحداث ضرر جسدي 

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 24/11/2022               أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

:العب أشير عليه  
 

 ( 04)  باإلقصاء النافذ ألربعة  (نجم باب الوادي)  من نادي 252922R30J رخصة رقم ضو محمد أٌمن معاقبة الالعب -

  112 ) لنص المادة طبقا 24/11/2022تدفع فً أجل  شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000غرامة نافذة قدرها + مقابالت  

  . بعد نهاٌة المقابلةسبب إهانة الحكم الرئٌسً  (من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:18/11/2022فئة األكابر ليوم  (  إتحاد قمار /نادي بوغفالة)  مقابلة 0187القضية رقم   

.بعد اإلطالع على ورقلة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر حكم المقابلة-      

.(إتحاد قمار  )بعد إستقبال أحد مسٌري نادي -      

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0039 ذكار منٌر-  نادي بوغفالة  

         دغمة عالء-  إتحاد قمار 22R30J0553    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         محمودي أسامة-  إتحاد قمار 22R30J0549    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         حمادي مراد-  إتحاد قمار 22R30J1037    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
             قٌطون عبد المؤمن -  نادي بوغفالة 22R30J0041   بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

الحكم الرئٌسًبطاقة حمراء بسبب إهانة             21R30J0288 سعد هللا بالل            -  إتحاد قمار        

تدفع فً أجل شهر  دج 10.000غرامة نافدة قدرها  + 24/11/2022 مقابالت إقصاء نافذة إبتداء من تارٌخ 04               ٌعاقب بـ   

.(القانون المنظم لبطولة كرة القدم القدم هواة  من 112)  لنص المادة  طبقا24/11/2022                إبتداء من تارٌخ  
 

:18/11/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد أنقوسة / شباب سيدي بوعزيز)  مقابلة 0188القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 بدوي عبد السالم-  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1542    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         غرٌبً فتحً-  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1652    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 عٌسانً عبد المجٌد-  إتحاد أنقوسة 22R30J1466    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         دادي أسامة-  إتحاد أنقوسة 22R30J1720    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:      مسير تم إنذاره
 

 باإلحتجاج على 007022R30Eرخصة رقم رزاق سالم الساٌح  ( شباب سيدي بوعزيز )ادي كاتب صنف األكابر بنقٌام - 

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

 (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101)  لنص المادة طبقا 24/11/2022 ارٌخت 

:غرامات  
 
 

  24/11/2022فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( شباب سيدي بوعزيز )ٌ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
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:19/11/2022فئة األكابر ليوم  ( أمل سيدي مهدي / شباب سيدي عمران)  مقابلة 0189القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 بن طالب محمد لزهر-  شباب سٌدي عمران 22R30J0083    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 زابً أحمد    -  شباب سٌدي عمران 22R30J0538    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0682 خلو إلٌاس-  شباب سٌدي عمران  

 حمادو بوبكر-  أمل سٌدي نهدي 22R30J1052    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1043 كادي إلٌاس-  أمل سٌدي نهدي  

:غرامات  
 

بسبب  و ذلك24/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (أمل سيدي مهدي) غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة -   

    . (هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131)  قا لنص المادةطبلملعب إلى ا المتأخر الوصول  فًسوء التنظٌم المتمثل 
 
 

  24/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( أمل سيدي مهدي )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

:19/11/2022فئة األكابر ليوم  ( أمل العقلة / شباب الحدب)  مقابلة 0190القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         نصٌري المهدي-  شباب الحدب 22R30J1892    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   ثلٌب صحبً-  شباب الحدب 22R30J1890    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
   بن جربة نور الدٌن-  شباب الحدب 22R30J1900    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

بن الزائر إدرٌس-  شباب الحدب 22R30J1894    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    24/11/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

                             (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة  24/11/2022

   بشع أسامة-  أمل العقلة 22R30J2484    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         بن منصور محمد رضا -  شباب الحدب 22R30J1896  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب

  تدفع فً دج 3.000غرامة مالٌة قدرها + مقابالت نافذة ( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة -                منافس دون إحداث ضرر جسدي 

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 24/11/2022               أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

                 ناقص سلٌم      -  أمل العقلة 22R30J1667  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب

  تدفع فً دج 3.000غرامة مالٌة قدرها + مقابالت نافذة ( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة -                منافس دون إحداث ضرر جسدي 

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 24/11/2022               أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

 :     مسير تم إنذاره

 باإلحتجاج على الحكم  008322R30Eرخصة رقم بن عمر موسى  ( أمل العقلة ) بنادي مساعد مدرب صنف األكابرقٌام - 

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

  (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101 ) طبقا لنص المادة 24/11/2022 
 

:غرامات  

سوء  بسبب24/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شباب الحدب) غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة-   

. ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة130)  طبقا لنص المادة ( إنذارات 05) التسٌٌر للفرٌق   
 
 

  24/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شباب الحدب )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

 



 

:19/11/2022فئة األكابر ليوم  ( سيدي بلخير الشط / أهلي القرارة)  مقابلة 0191القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 بن مسعود مصطفى-  أهلً القرارة 22R30J0291    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

    بحطٌطة سفٌان-  أهلً القرارة 22R30J0259    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     داودي حرز هللا             -  أهلً القرارة 22R30J0273  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب

  تدفع فً دج 3.000غرامة مالٌة قدرها + مقابالت نافذة ( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة -                منافس دون إحداث ضرر جسدي 

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 24/11/2022               أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

                 تالً بالل        -  سٌدي بلخٌر الشط 22R30J1684  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب

  تدفع فً دج 3.000غرامة مالٌة قدرها + مقابالت نافذة ( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة -                منافس دون إحداث ضرر جسدي 

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 24/11/2022               أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

 

 ( ب )الفوج 
 

:17/11/2022فئة األكابر ليوم  ( أمل سوف/ أتليتيك حاسي مسعود )  مقابلة 0192القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 معمري خٌر الدٌن-  أتلٌتٌك حاسً مسعود 22R30J0069    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

    بن شرودة حمزة-  أمل سوف 22R30J2756    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     بن ساري ولٌد             -  أتلٌتٌك حاسً مسعود 22R30J2375  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب

  تدفع فً دج 3.000غرامة مالٌة قدرها + مقابالت نافذة ( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة -                منافس دون إحداث ضرر جسدي 

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 24/11/2022               أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

            غنابزٌة عبد الرزاق -  أمل سوف 22R30J1757  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب

  تدفع فً دج 3.000غرامة مالٌة قدرها + مقابالت نافذة ( 03)ٌعاقب باإلقصاء لثالثة -                منافس دون إحداث ضرر جسدي 

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113)  طبقا لنص المادة 24/11/2022               أجل شهر إبتداء من تارٌخ   
 

:18/11/2022فئة األكابر ليوم  ( مدرسة أمل النزلة / مولودية سيدي سليمان)  مقابلة 0193القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 حفٌان طارق-  مولودٌة سٌدي ساٌمان 22R30J1596    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

    بن الزاوي مصطفى-  مولودٌة سٌدي ساٌمان 22R30J2685    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:18/11/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب لقراف / شباب عين قديمة)  مقابلة 0194القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 سالمً لزهاري-  شباب عٌن قدٌمة 22R30J2494    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

    غرٌب ٌزٌد-  شباب لقراف 22R30J0370    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

 

 

 



 

:18/11/2022فئة األكابر ليوم  ( مولودية المقارين / مستقبل بلدة عمر)  مقابلة 0195القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2058 زوزو عبد الخالق-  مولودٌة المقارٌن 

:      مسير تم إنذاره
 

 بمناوشات مع أحد العبً الفرٌق 008022R30Eرخصة رقم شاشة محمد الطاهر  ( مستقبل بلدة عمر )ادي مدرب نقٌام - 

غرامة و علٌه ٌعاقب هذا المسٌر ب  األمر الذي فٌه إساءة واضحة للنظام العام و السٌر الحسن للقاء(مولودية المقارين  )الضٌف 

 من القانون المنظم 131)  لنص المادة طبقا 24/11/2022 ارٌختشهر إبتداء من  تدفع فً أجل دج 5.000  نافذة  قدرهامالٌة

  (. لبطولة كرة القدم هواة
:غرامات  

 

بسبب  و ذلك24/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( مستقبل بلدة عمر )غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة -   

    . (هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131)  قا لنص المادةطبلملعب إلى ا المتأخر الوصول  فًسوء التنظٌم المتمثل 
 

:19/11/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد الزقم/ نادي أم الطيور )  مقابلة 0196القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
ٌوسف عبد العزٌز-  نادي أم الطٌور 22R30J1209    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    24/11/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + ة ذالحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف 

                             (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة  24/11/2022

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2039 لٌفة عباس-  إتحاد الزقم 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
       ٌوسف عبد العزٌز        -  نادي أم الطٌور 22R30J1209  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

            برتٌمة عمر فاروق  -  إتحاد الزقم 22R30J2781  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:19/11/2022فئة األكابر ليوم  (شهداء قمار / أولمبي بوعامر )  مقابلة 0197القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 رجٌمً شعٌب-  أولمبً بوعامر 22R30J1862    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

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

 مغار عباس-  أولمبً بوعامر 22R30J1871    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 لشرف ٌاسر-  شهداء قمار 22R30J1622    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 جمٌلً إبراهٌم-  شهداء قمار 22R30J0741    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 شعر محمد بشٌر-  شهداء قمار 22R30J0406    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 نصبة محمد-  شهداء قمار 22R30J0131    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

  24/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( أولمبي بوعامر )ٌ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
 

 

 

 



 

:19/11/2022فئة األكابر ليوم  ( مولودية بامنديل/ شباب القواطين )  مقابلة 0198القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0725 عوارٌب محمد المهدي-  مولودٌة بامندٌل 

عوارٌب محمد ناصر-  مولودٌة بامندٌل 22R30J0732    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    24/11/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + ة ذالحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف 

                             (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة  24/11/2022

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مش هاشم           -  مولودٌة بامندٌل 22R30J0728 بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم  

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

 :غرامات

  24/11/2022 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
 

  24/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( مولودية بامنديل )ٌ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

 

 ( ج )الفوج 
 

:22/10/2022فئة األكابر ليوم  ( نادي الضاية بن ضحوة/ رائد المنيعة )  مقابلة 0199القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 دوٌدة سفٌان-  رائد المنٌعة 22R30J0397    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0731 بلحراش مسعود-  نادي الضاٌة بن ضحوة 

 :غرامات

  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ( نادي الضاية بن ضحوة ) فرٌقٌدفعها نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا  بسبب عدم حضور مدرب النادي24/11/2022 

     (.هواة
 

:11/11/2022فئة األكابر ليوم  (أمل سيدي بوزيد / ترجي مرماد )  مقابلة 0200القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0829 عمٌر إلٌاس-  ترجً مرماد 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0304 صغٌر عمار-  أمل سٌدي بوزٌد 
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0238 بومدٌن حسام الدٌن-  أمل سٌدي بوزٌد 

 :غرامات

  24/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( أمل سيدي بوزيد ) فرٌقٌدفعها 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
 

 

 

 

 

 

 



 

:18/11/2022فئة األكابر ليوم  (رائد متليلي / إتحاد العسافية )  مقابلة 0201القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 شاوي نذٌر-  إتحاد العسافٌة 22R30J1501    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 مشراوي العٌد-  إتحاد العسافٌة 22R30J0476    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1997 خرٌفً صالح الدٌن-  إتحاد العسافٌة 

 محجوب عبد الهادي-  رائد متلٌلً 22R30J2111    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:19/11/2022فئة األكابر ليوم  (مستقبل لماضي / وفاق بريدة )  مقابلة 0202القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 طهاري عبد القادر-  وفاق برٌدة 22R30J3009    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

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

 فهدي أسامة-  مستقبل لماضً 22R30J2227    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 شتٌخ سفٌان-  مستقبل لماضً 22R30J2619    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 بن خدة فٌصل-  مستقبل لماضً 22R30J1238    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 :غرامات

  24/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( وفاق بريدة ) فرٌقٌدفعها 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  
 

بسبب  و ذلك24/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (وفاق بريدة) غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة -   

   . (هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131)  قا لنص المادةطبلملعب إلى ا المتأخر الوصول  فًسوء التنظٌم المتمثل 
 

  24/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( مستقبل لماضي ) فرٌقٌدفعها 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  
 

:19/11/2022فئة األكابر ليوم  (جيل بن نانة / ودادا مدينة زلفانة )  مقابلة 0203القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0166 بوزاٌدة عبد الكرٌم-  وداد مدٌنة زلفانة 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1086 موالي عبد هللا منٌر-  وداد مدٌنة زلفانة 
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0107 طالب عبد الحق-  جٌل بن نانة 

: غرامات
 

بسبب  و ذلك24/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (وداد مدينة زلفانة) غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة -   

. (هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131)  قا لنص المادةطبلملعب إلى ا المتأخر الوصول  فًسوء التنظٌم المتمثل        
 

بسبب  و ذلك24/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (جيل بن نانة) غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة -        

   . (هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131)  قا لنص المادةطبلملعب إلى ا المتأخر الوصول  فًسوء التنظٌم المتمثل    
 

:18/11/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد بلدية األغواط / رائد المنيعة )  مقابلة 0204القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 دهٌنً جمال-  إتحاد بلدٌة األغواط 22R30J0460    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

 

 



 

:19/11/2022فئة األكابر ليوم  ( ترجي مرماد/ أمل عين ماضي )  مقابلة 0205القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0356 ًودنانً العٌد-  أمل عٌن ماض 

  قرماش عمر الفاروق- ترجً مرماد 22R30J0841    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 قدوري رحمون-  ترجً مرماد 22R30J1983    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

قاسمً عمر الفاروق-  ترجً مرماد 22R30J0830    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    24/11/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + ة ذالحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف 

                             (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة  24/11/2022

: غرامات
 

بسبب  و ذلك24/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (ترجي مرماد ) غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة -   

. (هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131)  قا لنص المادةطبلملعب إلى ا المتأخر الوصول  فًسوء التنظٌم المتمثل        
 

:22/11/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد بلدية األغواط/ أمل عين ماضي )  مقابلة 0206القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 زاوي الطٌب-  أمل عٌن ماضً 22R30J0358    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0364 ًجعٌرن محمد ٌاسٌن- أمل عٌن ماض  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0371 ًققش عبد هللا-  أمل عٌن ماض 
سلٌمً ٌاسٌن-  أمل عٌن ماضً 22R30J0357    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    24/11/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + ة ذالحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف 

                             (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة  24/11/2022

 نٌة عبد الرحمان-  إتحاد بلدٌة األغواط 22R30J0461    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 :     مسير تم إنذاره

 باإلحتجاج على 002022R30Dرخصة رقم غزال محمد أبو طالب  ( أمل عين ماضي ) بنادي كاتب صنف األكابرقٌام - 

 شهر إبتداء من  تدفع فً أجل دج 2.000 غرامة نافذة  قدرها+  ٌعاقب باإلقصاء النافذ لمقابلة واحدة و علٌهالرئٌسً  الحكم

 (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101 ) طبقا لنص المادة 24/11/2022 ارٌخت
 

بسبب  و ذلك24/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (أمل عين ماضي ) غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة -   

قٌام أعوان الملعب برمً الكرات أثناء سٌر المقابلة + لملعبإلى ا سٌارة اإلسعاف متأخرة وصول  فًسوء التنظٌم المتمثل        

. (هواة القدم  من القانون المنظم لبطولة كرة131)  قا لنص المادةطب        

 

 

                             المسير اإلداري لقسم اإلنضباط  
                           دريس الهواري               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


