
 اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

  ورقلة–الرابطة الجهوية لكرة القدم 

2022/2023الموسم الرٌاضً   

02:المحضر رقم  

27/10/2022: الجلسة المنعقدة بتارٌخ  
 

 

(األكابر  )مقابالت الدور الثالث من كأس الجمهورية فئة   
 

:25/10/2022فئة األكابر ليوم  (الوداد اإلسماعيلي القرارة  / نادي أم الطيور ) مقابلة 016القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J1149 إسماعٌلٌة أمٌر -  نادي أم الطٌور 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J2486 بعزٌزي عبد المجٌد        -  نادي أم الطٌور 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0214 سلٌمان ولٌد        -  الوداد اإلسماعٌلً القرارة 
 

:25/10/2022فئة األكابر ليوم  (شباب لقراف / أولمبي الوادي )  مقابلة 017القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0546 فرحات أحمٌدة أمٌن أولمبً الوادي 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J1002 بابوش أكرم أصٌل        -  أولمبً الوادي 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0998 العٌفاوي كمال        -  أولمبً الوادي 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0141 بوقفة طارق  -  شباب لقراف 
 

:25/10/2022فئة األكابر ليوم  (أقبور عين صالح  / أكاديمية األغواط ) مقابلة 018القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0008 بلحسٌن محمد أمٌن -  أكادٌمٌة األغواط 

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

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0016 بن جبري محمد أمٌن  -  أكادٌمٌة األغواط 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0001 قفصً الحسن  -  أكادٌمٌة األغواط 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0002 خشبة زكرٌاء  -  أكادٌمٌة األغواط 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0133 مٌمونً علً -  أقبور عٌن صالح 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0033 سهالوي الصدٌق        -  أقبور عٌن صالح 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0108 لخضاري أسامة -  أقبور عٌن صالح 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0173 الخٌر خالد        -  أقبور عٌن صالح 

:غرامات  

  بسبب27/10/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( أكاديمية األغواط )غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة- 

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

 

 

 
 

 

 



(األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي األول فئة   
 

(الفوج أ  )  
 

:21/10/2022فئة األكابر ليوم  (شباب بلدية إليزي / شباب قصر ورقلة )  مقابلة 019القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J1135 حسانً الطاهر  -  شباب بلدٌة عٌن صالح 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J1158 دوٌبً محمد  -  شباب بلدٌة عٌن صالح 

:غرامات  

  27/10/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شباب قصر ورقلة )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

:21/10/2022فئة األكابر ليوم  (أولمبي الوادي  / وفاق مقر ) مقابلة 020القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J1397 برشو أٌمن -  وفاق مقر 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J1635 بولٌفة خٌر الدٌن        -  وفاق مقر 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J1604 خذران ضٌاء الدٌن  -  وفاق مقر 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0603 درٌهم البشٌر        -  أولمبً الوادي 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      بالصحراوي مسعود    -  أولمبً الوادي 22R30J0600   إنذارٌنتحصٌلبطاقة حمراء بسبب 

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

:21/10/2022فئة األكابر ليوم  (نادي المنظر الجميل  / إتحاد النخلة ) مقابلة 021القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0852 لوبٌري المعراج -  إتحاد النخلة 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J1246 لسود أسامة        -  إتحاد النخلة 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J2471 طوٌل عمار بهاء الدٌن-  إتحاد النخلة  

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب     22R30J0864 بوصبٌع عبد الستار-  إتحاد النخلة  

    27/10/2022تدفع 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 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0244 حوامدي محمد -  نادي المنظر الجمٌل 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J1441 رحومة ٌونس        -  نادي المنظر الجمٌل 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J1801 حسانً حكٌم -  نادي المنظر الجمٌل 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J2205 داٌخة عبد النور        -  نادي المنظر الجمٌل 

:غرامات  

  27/10/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( المنظر الجميل )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

 

 

 

 



 

:21/10/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد الهمايسة  / إتحاد عين البيضاء ) مقابلة 022القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J2398 حجاج محمد زوبٌر  -  إتحاد عٌن البٌضاء 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J1697 خازن محمد لخضر  -  إتحاد عٌن البٌضاء 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J1995 مٌهوبً عبد الرزاق  -  إتحاد عٌن البٌضاء 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0011 عناد عبد الرحمان  -  إتحاد الهماٌسة 
 

:22/10/2022فئة األكابر ليوم  (مولودية شباب المخادمة  / شباب جامعة ) مقابلة 023القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0791  دغٌش أحمد رامً  -            شباب جامعة 

 

(الفوج ب  )  
 

:21/10/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد الخنق  / الشعار الرياضي نهقار ) مقابلة 024القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0172 باسعٌد عبد الغفور  -  الشعار الرٌاضً نهقار 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0185 محجوب سٌدي أحمد  -  الشعار الرٌاضً نهقار 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0929 مبٌرٌكة حمزة-  الشعار الرٌاضً نهقار 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J1663 شناق خالد  -  إتحاد الخنق 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J1268 بعاج أٌوب  -  إتحاد الخنق 
 

:21/10/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد بريان  / مستقبل موفلون ) مقابلة 025القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0321 كورٌم عبد اللطٌف  -  مستقبل موفلون 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0320 حبة شرف الدٌن  -  مستقبل موفلون 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0734 شانع عبد النور-  إتحاد برٌان 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J1102 قربوي عبد الرحٌم  -  إتحاد برٌان 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0869 بكاٌر فوزي  -  إتحاد برٌان 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0868 روان أٌمن  -  إتحاد برٌان 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J1103 أوالد جدٌد طارق  -  إتحاد برٌان 

:      تم إنذاره مسير

  الحكم الرئٌسًباإلحتجاج على ( إتحاد بريان )نادي مساعد مدرب  003622R30Eقٌام والد الحاج علً سعود رخصة رقم - 

 شهر إبتداء من تارٌخ تدفع فً أجل دج 2.000 قدرهانافذة  غرامة +   لمقابلة واحدة النافذٌعاقب باإلقصاءو علٌه 

  (.القدم هواة القانون المنظم لبطولة كرة  من101 ) طبقا لنص المادة 27/10/2022
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:21/10/2022فئة األكابر ليوم  (شباب قصر الحيران  / مولودية البيضاء ) مقابلة 026القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J2231 بن عدة عبد الوهاب  -  مولودٌة البٌضاء 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
لحرش أسامة عبٌر         -  شباب قصر الحٌران 21R30J1507             بطاقة حمراء بسبب إهانة الحكم الرئٌسً  

تدفع فً أجل شهر  دج 10.000غرامة نافدة قدرها  + 27/10/2022 مقابالت إقصاء نافذة إبتداء من تارٌخ 04               ٌعاقب بـ   

.(القانون المنظم لبطولة كرة القدم القدم هواة  من 112)  لنص المادة  طبقا27/10/2022                إبتداء من تارٌخ  

:العب أشير عليه  
 

  (04)  النافذ ألربعة اإلقصاء ب(شباب قصر الحيران  ) من نادي 088122R30Jمعاقبة الالعب موالي محمد رخصة رقم  -

  لنص المادةطبقا  27/10/2022 من تارٌخ  شهر إبتداء تدفع فً أجل دج 10.000 قدرهانافذة رامة غ+ مقابالت  

  .سبب إهانة الحكم الرئٌسً  (القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة ن م112)   
 

:21/10/2022فئة األكابر ليوم  (شباب بلدية عين صالح  / هالل بلدية غرداية ) مقابلة 027القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J1264 بلبركة سهٌل  -  شباب بلدٌة عٌن صالح 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0208 ٌوسفً محمد عبد المجٌد  -  شباب بلدٌة عٌن صالح 
 

:21/10/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد حاسي الدالعة  / رائد سيدي ساعد ) مقابلة 028القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J0587 طاهري سٌف اإلسالم  -  رائد سٌدي ساعد 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J0599 ربحً هشام  -  رائد سٌدي ساعد 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J0635 برادٌد أحمد  -  رائد سٌدي ساعد 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J0650 بن فراخ محمد الهادي  -  إتحاد حاسً الدالعة 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J0710 بلبادة محمد  -  إتحاد حاسً الدالعة 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 طاهري سٌف اإلسالم  -  رائد سٌدي ساعد 22R30J0587                  بطاقة حمراء بسبب إهانة الحكم الرئٌسً

تدفع فً أجل شهر  دج 10.000غرامة نافدة قدرها  + 27/10/2022 مقابالت إقصاء نافذة إبتداء من تارٌخ 04               ٌعاقب بـ   

.(القانون المنظم لبطولة كرة القدم القدم هواة  من 112)  لنص المادة  طبقا27/10/2022                إبتداء من تارٌخ  

:غرامات  

  27/10/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( رائد سيدي ساعد )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(األكابر  )القسم الجهوي الثاني فئة   
 

 (أ  )الفوج 
 

:21/10/2022فئة األكابر ليوم  (نادي المقارين  / أهلي القرارة ) مقابلة 029القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب     22R30J0298 أوالد علً معمر-  أهلً القرارة  

    27/10/2022تدفع 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 

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب     22R30J2286 محلً معتز باهلل-  نادي المقارٌن  

    27/10/2022تدفع 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 
 

:21/10/2022فئة األكابر ليوم  (شباب سيدي عمران  / نادي بوغفالة ) مقابلة 030القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J0040 زواري فرحات هارون  -  نادي بوغفالة 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J0262 صخر ولٌد  -  نادي بوغفالة 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J0529 حمٌة عبد الودود  -  شباب سٌدي عمران 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J0682 خلو إلٌاس  -  شباب سٌدي عمران 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J0758 فتٌتً تامر  -  شباب سٌدي عمران 
 

:21/10/2022فئة األكابر ليوم  (أمل العقلة  / شباب سيدي بوعزيز ) مقابلة 031القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J1807 بن الزاوي محمد كمال  -  شباب سٌدي بوعزٌز 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J1613 عماري عمر -  شباب سٌدي بوعزٌز 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J1642 عاشور عماد الدٌن        -  شباب سٌدي بوعزٌز 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J2022 العماري أٌمن  -  أمل العقلة 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J2128 لبٌض صهٌب  -  أمل العقلة 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J1672 دٌدي عمارة -  أمل العقلة 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J1674 زٌد حسام الدٌن        -  أمل العقلة 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      نتاري عبد الحمٌد       -  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1619  إنذارٌنتحصٌلبطاقة حمراء بسبب 

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

:غرامات  

  27/10/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( أمل العقلة )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

 

 

 

 



 

:21/10/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد قمار  / القبة تماسين ) مقابلة 032القضية رقم   

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر حكم المباراة-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J2018 لٌفة بحري  -  القبة تماسٌن 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J2517 باشا أحمد شرف الدٌن  -  القبة تماسٌن 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J1971 جابو عبد المومن  -  القبة تماسٌن 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J2212 زكٌزكً محمد  -  القبة تماسٌن 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J0286 بلة باسً عبد الغنً  -  إتحاد قمار 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J0549 محمودي أسامة  -  إتحاد قمار 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J0316 قحف بوبكر  -  إتحاد قمار 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 قحف بوبكر  -  إتحاد قمار 22R30J0316 بطاقة حمراء للسب العلنً داخل الملعب

  تطبٌقا 27/10/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء دج 3.000غرامة مالٌة قدرها + ( 02)               ٌعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن نافذتٌن 

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

شرٌط مهدي           -  إتحاد قمار 22R30J0281 بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم  

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

:21/10/2022فئة األكابر ليوم  (أمل سيدي مهدي  / نجم باب الوادي ) مقابلة 033القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J2521 شٌحانً محمد صهٌب  -  نجم باب الوادي 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J2535 قماري محمد بشٌر  -  نجم باب الوادي 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J1045 جواحً بوبكر  -  أمل سٌدي مهدي 

:غرامات  

  27/10/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( نجم باب الوادي )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

  27/10/2022  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ( أمل سيدي مهدي )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

:22/10/2022فئة األكابر ليوم  (سيدي بلخير الشط  / إتحاد النزلة الوادي ) مقابلة 034القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J1531 توهامً طه عبد الكرٌم -  سٌدي بلخٌر الشط 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J1529 معروف ولٌد        -  سٌدي بلخٌر الشط 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     قدور حمزة عبد الحفٌظ -  إتحاد النزلة الوادي 22R30J1650  إنذارٌنتحصٌلبطاقة حمراء بسبب 

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

 

 

 



 (ب  )الفوج 
 

:21/10/2022فئة األكابر ليوم  (شباب لقراف  / مولودية حاسي مسعود ) مقابلة 035القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J2070 دٌدي خلٌفة  -  مولودٌة حاسً مسعود 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J0183 بوقفة ولٌد  -  شباب لقراف 
 

:21/10/2022فئة األكابر ليوم  (أتليتيك حاسي مسعود  / مولودية سيدي سليمان ) مقابلة 036القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J1775 قرٌر عدالن-  مولودٌة سٌدي سلٌمان 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J0991 تجانً ٌعقوب  -  أتلٌتٌك حاسً مسعود 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب          22R30J2140 بوختالة طارق-  أتلٌتٌك حاسً مسعود 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J2375 بن ساري ولٌد  -  أتلٌتٌك حاسً مسعود 
 

:22/10/2022فئة األكابر ليوم  (أمل سوف  / شباب عين قديمة ) مقابلة 037القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J2449 معمري عمار  -  شباب عٌن قدٌمة 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J1756 قنً سلٌم  -  أمل سوف 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J2334 مناد أٌمن عبد الرحمان  -  أمل سوف 

:غرامات  

  27/10/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( أمل سوف )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

:22/10/2022فئة األكابر ليوم  (شهداء قمار  / مستقبل بلدة عمر ) مقابلة 038القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J1736 قانة محمد نور اإلسالم-  مستقبل بلدة عمر 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J1413 قاشً ٌوسف  -  مستقبل بلدة عمر 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0176 مراح مروان -  شهداء قمار 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0140 ناب عالء الدٌن        -  شهداء قمار 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J1622 لشرف ٌاسر -  شهداء قمار 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0406 شعر محمد بشٌر        -  شهداء قمار 
 

:22/10/2022فئة األكابر ليوم  (مدرسة أمل النزلة  / نادي سيدي خويلد ) مقابلة 039القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J0979 جمعة محمد أمٌن  -  نادي سٌدي خوٌلد 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J0523 غٌالنً عبد المولى  -  مدرسة أمل النزلة 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

:22/10/2022فئة األكابر ليوم  (أولمبي بوعامر  / نادي أم الطيور ) مقابلة 040القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J1489 دقلة عبد الوهاب  -  نادي أم الطٌور 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0657 بار أشرف        -  نادي أم الطٌور 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J1978 بلعالم عبد الكرٌم  -  أولمبً بوعامر 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J2372 عدة ولٌد  -  أولمبً بوعامر 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J1869 ساٌح كمال  -  أولمبً بوعامر 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J1872 بن عرابً شرف الدٌن  -  أولمبً بوعامر 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J1863 مسعودي محمد المدانً  -  أولمبً بوعامر 

:غرامات  

  بسبب27/10/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( أولمبي بوعامر )غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة- 

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

:22/10/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد الزقم / شباب القواطين  ) مقابلة 041القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J1923 عثمانً محمد  -  شباب القواطٌن 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J1920 مرغً حسٌن         -  شباب القواطٌن 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J1434 خزان إسالم الدٌن  -  إتحاد الزقم 

:غرامات  

  27/10/2022 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)  و هذا طبٌقا لنص المادة   بسبب عدم حضور مدرب النادي  
 

  27/10/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( إتحاد الزقم )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

:22/10/2022فئة األكابر ليوم  (مولودية المقارين  / مولودية بامنديل ) مقابلة 042القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J1556 كبدي شرف الدٌن  -  مولودٌة بامندٌل 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J0737 سوٌقات عبد القادر  -  مولودٌة بامندٌل 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J1106 عٌشاوي نصر الدٌن  -  مولودٌة المقارٌن 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J1109 بن عمر ضٌاء الدٌن  -  مولودٌة المقارٌن 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J1189 حمادو رزقً  -  مولودٌة المقارٌن 

:غرامات  

  27/10/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( مولودية بامنديل )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (ج  )الفوج 
 

:21/10/2022فئة األكابر ليوم  (شبيبة زلفانة / وداد مدينة زلفانة   ) مقابلة 043القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J1375 قندوز ٌاسٌن-  وداد مدٌنة زلفانة 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J1078 همال ولٌد -  وداد مدٌنة زلفانة 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J1124 موالي عبد هللا صالح  -  شبٌبة زلفانة 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0744 بن النوي عبد الوهاب -  شبٌبة زلفانة 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     بن أعراب بلقاسم        -  شبٌبة زلفانة 22R30J1126  إنذارٌنتحصٌلبطاقة حمراء بسبب 

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

:غرامات  

  27/10/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( وداد مدينة زلفانة )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

  27/10/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شبيبة زلفانة )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

:22/10/2022فئة األكابر ليوم  (جيل بن نانة / ترجي مرماد   ) مقابلة 044القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0845 حاج عٌسى إلٌاس -  ترجً مرماد 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J2472 رحالً أٌمن -  ترجً مرماد 

طاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار ب      22R30J0097 بخٌل مختار-  جٌل بن نانة  

    27/10/2022تدفع 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 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0090 محروق الراس محمد -  جٌل بن نانة 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0742 قتول ٌاسٌن -  جٌل بن نانة 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
     قدوري رحمون          -  ترجً مرماد 22R30J1983  إنذارٌنتحصٌلبطاقة حمراء بسبب 

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

:غرامات  

  27/10/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شباب لقراف )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

   بسببذلك  و27/10/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( جيل بن نانة )غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالف خمسة- 

  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131)  و هذا تطبٌقا لنص المادة   سوء التنظٌم المؤدي إلى التأخر فً إنطالق المباراة

. ( هواة   

 

 

 

 



 

:22/10/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد األغواط / إتحاد بلدية األغواط   ) مقابلة 045القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J2146 خضراوي عبد الحفٌظ-  إتحاد بلدٌة األغواط 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J2030 سحنون خالد بن الولٌد -  إتحاد بلدٌة األغواط 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0460 دهٌنً جمال -  إتحاد األغواط 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0466 بن تركٌة محمد لمٌن -  إتحاد األغواط 

الخطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J0473 نوي محمد -  إتحاد األغواط 

 

:22/10/2022فئة األكابر ليوم  (رائد متليلي  / أمل عين ماضي ) مقابلة 046القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J0363 ًبن غٌط عبد المجٌد  -  أمل عٌن ماض 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J0375  ًتٌجانً محمد عبد الحمٌد  -  أمل عٌن ماض 

:غرامات  

  27/10/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( أمل عين ماضي )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

  27/10/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( رائد متليلي )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

:22/10/2022فئة األكابر ليوم  (مستقبل لماضي  / الوداد اإلسماعيلي القرارة ) مقابلة 047القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J1786 ًزاكً عٌسى  -  مستقبل لماض 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J1787 ًلزعر إلٌاس سٌد أحمد -  مستقبل لماض 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب   22R30J2181 ًسقاد محمد  -  مستقبل لماض 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                             لمسير اإلداري لقسم اإلنضباطا
                           دريس الهواري               

 

 


