
 اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

  ورقلة–الرابطة الجهوية لكرة القدم 

2022/2023الموسم الرٌاضً   

01:المحضر رقم  

20/10/2022: الجلسة المنعقدة بتارٌخ  
 

 
 

 

(األكابر  )مقابالت الدور األول من كأس الجمهورية فئة   
 

:07/10/2022فئة األكابر ليوم  (نجم بوغفالة  / المجمع الرياضي ورقلة  ) مقابلة 001القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   1222R30J00 صاولة خٌر الدٌن  -  مدرسة المجمع الرٌاضً ورقلة 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   2322R30J00 بوزٌان أحمد صابر -  مدرسة المجمع الرٌاضً ورقلة 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب   2022R30J00 مخلوف محمد بعافو -  مدرسة المجمع الرٌاضً ورقلة 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب   3922R30J00 دوغة ٌعقوب        -  مدرسة المجمع الرٌاضً ورقلة 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   5522R30J00 خلفاوي محمد شرف الدٌن  -              نجم بوغفالة 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   5322R30J00 منصوري ٌوسف -              نجم بوغفالة 
 

:07/10/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد بريان  / وداد اإلسماعيلي القرارة ) مقابلة 002القضية رقم   

:اإلنذارات    

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب   21322R30J0 حرٌز جابر-       وداد اإلسماعٌلً القرارة 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب   078022R30J حمازة ٌاسٌن        -             إتحاد برٌان 
 

  :08/10/2022 فئة األكابر ليوم (أهلي القرارة /  ترجي مرماد)  مقابلة 003 القضية رقم

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
    عمٌر إلٌاس -  ترجً مرماد 22R30J0829    حتجاج علىاإلطاقة صفراء بسبب              ب

خ       تدفع فً أجل شهر إبتداء من تاري دج 2.000غرامة قدرها  + (01)  لمقابلة واحدةذناف الالحكم ٌعاقب باإلقصاءقرار   

                              .  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) لنص المادة  طبقا  13/10/2022               
 

:08/10/2022فئة األكابر ليوم  (شباب جامعة  / قوافل المنقر ) مقابلة 004القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب   4522R30J00 غراٌري مراد  -  قوافل المنقر 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب   5922R30J00 خضراوي مصعب -  قوافل المنقر 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب   06222R30J0 رزاق هبلة أسامة -  قوافل المنقر 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب   77822R30J0    بولٌفة محمد أنور        -             شباب جامعة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



:08/10/2022فئة األكابر ليوم  (هالل غرداية  / أهلي الضاية بن ضحوة ) مقابلة 005القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب   0322R30J00 مول الضاٌة أسامة  -  أهلً الضاٌة بن ضحوة 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب   0022R30J08 مختاري حسام الدٌن -  هالل غرداٌة 

:غرامات  
 

 

سبب ب13/10/2022  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (هالل غرداية  )ٌدفعها نادينافذة غرامة  دج 20.000 فعشرون أل -  

. (كرة القدم هواة  من القانون المنظم لبطولة86) لنص المادة  عدم تأكٌد اإلحتراز المدون على ورقة المقابلة طبقا   
 

:08/10/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد الهمايسة  / إتحاد النخلة ) مقابلة 006لقضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J0854 مومن بكوش أحمد تجانً  -  إتحاد النخلة 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J0850 فطحٌزة تجانً تجانً -  إتحاد النخلة 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J0099 لوبٌري سفٌان -            إتحاد الهماٌسة 

 

:11/10/2022فئة األكابر ليوم  (مدرسة أمل النزلة  / شباب لقراف ) مقابلة 007القضية رقم   

   :اإلنذارات

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   65622R30J0 باسً عبد الرزاق  -  شباب لقراف 

:عقوبات بالطرود  

شٌن إبراهٌم                       -  مدرسة أمل النزلة 09322R30J0 بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم  

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

 

 

(األكابر  )مقابالت الدور الثاني من كأس الجمهورية فئة   
 

:14/10/2022فئة األكابر ليوم  (أمل الضاية بن ضحوة  / وداد اإلسماعيلي القرارة ) مقابلة 008القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   21322R30J0 حرٌز جابر  -       وداد اإلسماعٌلً القرارة 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب   04322R30J0 شالوة أنس -  أمل الضاٌة بن ضحوة 

:غرامات  

  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (وداد اإلسماعيلي القرارة  )ٌدفعها نادينافذة غرامة  دج 20.000 فعشرون أل -

كرة  من القانون المنظم لبطولة86) لنص المادة  دم تأكٌد اإلحتراز المدون على ورقة المقابلة طبقا سبب ب20/10/2022    

. ( القدم هواة   
 

:14/10/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد النخلة  / أولمبي الوادي ) مقابلة 009القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   59822R30J0    موساوي محمد  -             أولمبً الوادي 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   86322R30J0            كانش محمد -  إتحاد النخلة 

 

 

 
 



:14/10/2022فئة األكابر ليوم  (أهلي القرارة / هالل غرداية ) مقابلة 010القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب   80022R30J0    مختاري حسام الدٌن  -             هالل غرداٌة 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
كتٌلة الشٌخ        -             هالل غرداٌة    22R30J0821  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم  

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

:15/10/2022فئة األكابر ليوم  (أكاديمية األغواط  / جيل األغواط ) مقابلة 011القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    22R30J0166 لعقون ٌوسف  -  جٌل األغواط 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    22R30J0181 بولقفول رٌاض  -  جٌل األغواط 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    22R30J0176 بن زوبٌر محمد األمٌن  -  جٌل األغواط 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    22R30J0008 بلحسٌن محمد األمٌن  -  أكادٌمٌة األغواط 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    22R30J0012 جوبر زاٌد  -  أكادٌمٌة األغواط 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    22R30J0005 قاسمً حسٌن  -  أكادٌمٌة األغواط 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    22R30J0011 بوزكري عبد الحفٌظ  -  أكادٌمٌة األغواط 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    22R30J0010 بن علٌة محمد األمٌن  -  أكادٌمٌة األغواط 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    22R30J0013 شوٌكة عطاء هللا  -  أكادٌمٌة األغواط 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      قنو محمد األمٌن        -  جٌل األغواط 22R30J0182   إنذارٌنتحصٌلبطاقة حمراء بسبب 

  .            ( كرة القدم هواة  من القانون المنظم لبطولة103) طبقا لنص المادة   نافدة(01) ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة

:غرامات  

بسبب سوء 20/10/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( أكاديمية األغواط )غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالف خمسة-   

. ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة130) و هذا تطبٌقا لنص المادة  ( إنذارات 06 )التسٌٌر للفرٌق    
 

:15/10/2022فئة األكابر ليوم  (قوافل لمنقر  / شباب لقراف ) مقابلة 012القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    22R30J0272    زناتً خالد  -             شباب لقراف 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب    22R30J0042 غندٌر أكرم -  قوافل لمنقر 
 

:15/10/2022فئة األكابر ليوم  (شمس األصيل تمنراست  / الشعار الرياضي نهقار ) مقابلة 013القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    22R30J0189       بن حود رشٌد  -      الشعار الرٌاضً نهقار 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      جمعات محمد األمٌن   -  شمس األصٌل تمنراست 22R30J1411   إنذارٌنتحصٌلبطاقة حمراء بسبب 

  .            ( كرة القدم هواة  من القانون المنظم لبطولة103) طبقا لنص المادة  ةذ ناف(01) ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة
 

 

 



:15/10/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد األغواط  / شباب سيدي علي ) مقابلة 014القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    22R30J0039 ًمباركً محمد  -  شباب سٌدي عل 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    22R30J0030 ًقرٌبً محمد  -  شباب سٌدي عل 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    22R30J0034 ًكاكون ناصر  -  شباب سٌدي عل 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    22R30J0035 ًراٌسً فٌصل  -  شباب سٌدي عل 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    22R30J0461 نٌة عبد الرحمان  -  إتحاد األغواط 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    22R30J0545 قوارشٌة محمد األمٌن   -  إتحاد األغواط 

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

حمدانً فٌصل              -  شباب سٌدي علً 22R30J0028  بطاقة حمراء بسبب البصق على الحكم  

  دج 10.000غرامة نافدة قدرها  + 20/10/2022 أشهر إبتداء من تارٌخ (06)ٌعاقب بـاإلقصاء النافذ لستة -                الرئٌسً 

.(القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  من 116)  لنص المادة  طبقا20/10/2022                تدفع فً أجل شهرإبتداء من تارٌخ  

:غرامات  

بسبب سوء 20/10/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شباب سيدي علي )غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالف خمسة-   

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

:15/10/2022فئة األكابر ليوم  (أمل سيدي مهدي  / مولودية المقارين ) مقابلة 015القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب    22R30J1190        بساسً هشام  -          مولودٌة المقارٌن 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب    22R30J1043   كادي إلٌاس -  أمل سٌدي مهدي 
 

 

 تسوية وضعية عقابية
 

  11/10/2022 بتارٌخ 0871 المسجل تحت رقم (شباب لقراف  )بعد اإلطالع على الطلب المودع من طرف نادي - 

 .2021/2022 فئة األكابر خالل الموسم 5321R30J21الرامً إلى تسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعب بوقفة مسلم رخصة رقم  

  06/05/2022تحصل على بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب منافس بتارٌخ قد  أن الالعب بوقفة مسلم حٌث- 

 .12/05/2022 مقابالت نافذة إبتداء من تارٌخ 03و تمت معاقبته بـ  (شباب لقراف / مولودية حاسي مسعود  )  أثناء لقاء 

  ٌتم إشراكه فً المقابلة  لم5321R30J21بوقفة مسلم رخصة رقم  قد صرح بأن الالعب (شباب لقراف ) حٌث أن فرٌق - 

 .(شباب لقراف / شهداء قمار  )التً جرت بٌن فرٌقً   13/05/2022  الموالٌة بتارٌخ 

 (شباب لقراف / مدرسة أمل النزلة  ) قد تم إشراكه فً مقابلة 5321R30J21بوقفة مسلم رخصة رقم الالعب حٌث أن .- 

 .21/22 و التً تعد مقابلة الختام للموسم الكروي 20/05/2022   بتارٌخ 

  دون إستنفاذه لكامل العقوبة2021/2022حٌث إتضح بأن الالعب بوقفة مسلم قد تم إشراكه فً أخر مقابلة للموسم - 

  ٌستدعً تسوٌة األمر الذي( 02) مقابالت و التً لم ٌتبقى له منها سوى مقابلتٌن (03)  المسلطة علٌه و المحددة بـ 

 .  وضعٌته العقابٌة

 

 

 



 

      

بعد الدراسة قررت اللجنة 
 

  134المادة  نطبق نص (شباب لقراف  ) من فرٌق 5321R30J21 الالعب بوقفة مسلم رخصة رقم لتسوٌة وضعٌة- 

. هواةمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم   

 ذ بسبب اإلعتداء على العب إقصاء نافمقابالت( 03)بثالثة  5321R30J21معاقبة الالعب بوقفة مسلم رخصة رقم - 

 مقابالت نافذة (04) أربعة ٌساوي فً المجموع ما(  01 + 03)  متعلقة بالتسوٌة أي (01)مقابلة واحدة +   منافس 

 .13/10/2022 إبتداء من تارٌخ  

 

 
 

 

 

                             لمسير اإلداري لقسم اإلنضباطا
                           دريس الهواري               

 

 


