
 اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 ورقلة– الرابطة الجهوية لكرة القدم 

2022/2023الموسم الرٌاضً   

03:المحضر رقم  

03/11/2022: الجلسة المنعقدة بتارٌخ  
 

 

(األكابر  )مقابالت الدور الرابع من كأس الجمهورية فئة   
 

:01/11/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد النزلة تقرت  / مستقبل الحمادين ) مقابلة 048القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 قدوري عمار -  مستقبل الحمادٌن 22R30J2011    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 لخرٌف عبد المنعم        -  إتحاد النزلة تقرت 22R30J0470    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

  وسٌم        قًشنً-  إتحاد النزلة تقرت 22R30J0750    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
 سعٌدانً علً أٌمن        -  إتحاد النزلة تقرت 22R30J0368    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:01/11/2022فئة األكابر ليوم  (نجوم إليزي  / أكاديمية األغواط ) مقابلة 049القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 هادف ٌوسف -  أكادٌمٌة األغواط 22R30J0098    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 قفصً الحسن        -  أكادٌمٌة األغواط 22R30J0001    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بوقربة محمد عبد الحلٌم        -  أكادٌمٌة األغواط 22R30J0004    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 بن جابري محمد أمٌن  -  أكادٌمٌة األغواط 22R30J0016    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 قدور بالل نصر الدٌن-  أكادٌمٌة األغواط 22R30J0019    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 زٌتونً زٌن الدٌن        -  نجوم إلٌزي 22R30J1630    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  

  بسبب03/11/2022 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)  سوء التسٌٌر للفرٌق   

 

:01/11/2022فئة األكابر ليوم  (أهلي القرارة / إتحاد حاسي الرمل )  مقابلة 050القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 بن التواتً صدام الحسٌن        -  إتحاد حاسً الرمل 22R30J2111    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

 داودي حرز هللا  -  أهلً القرارة 22R30J0273    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 أوالد علً معمر        -  أهلً القرارة 22R30J0298    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
 ش        ٌنذٌب ح-  أهلً القرارة 22R30J0297    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

 بن عالٌة محمد        -  أهلً القرارة 22R30J0740    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
 

 

 

 

 
 



 

:01/11/2022فئة األكابر ليوم  (مشعل حاسي مسعود  / إتحاد الزاوية العابدية ) مقابلة 051القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 كباس محمد إسحاق -  إتحاد الزاوٌة العابدٌة 22R30J2290    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 برابح محمد لمٌن        -  مشعل حاسً مسعود 22R30J1202    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 أكشٌش صهٌب        -  مشعل حاسً مسعود 22R30J1565    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:01/11/2022فئة األكابر ليوم  (وداد اإلسماعيلي القرارة  / إتحاد الرباح ) مقابلة 052القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 شودار صالح الدٌن -  إتحاد الرباح 22R30J1949    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 دغمان عبد المجٌد        -  إتحاد الرباح 22R30J1954    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 موت إسماعٌل عأحمد تا-  وداد اإلسماعٌلً القرارة 22R30J0148    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 كفوص حمزة        -  وداد اإلسماعٌلً القرارة 22R30J0133    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 سلٌمان بوعصبانة ولٌد        -  وداد اإلسماعٌلً القرارة 22R30J0214    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
:العب أشير عليه  

 

 باإلقصاء (وداد اإلسماعيلي القرارة  ) من نادي 014422R30Jموت عبد الرزاق رخصة رقم ع معاقبة الالعب أحمد تا-

 التصرف سبب 03/11/2022تدفع فً أجل  شهر إبتداء من تارٌخ  دج 5.000غرامة نافذة قدرها + (  02) مقابلتٌن  النافذ ل

  . ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة112) لنص المادة طبقا داخل الملعب   الغٌر أخالقً تجاه العامة

:      مسير تم إنذاره

 بالدخول إلى الملعب دون إذن ما ٌعد  019822R30Dحشٌفة نور الدٌن رخصة رقم  ( إتحاد الرباح )قٌام كاتب عام نادي - 

 دج 5.000علٌه ٌعاقب النادي بغرامة نافذة قدرها و  بالنظام العام ما من شأنه اإلخالللقانون اللعبة   و هو أمرا المخالف 

 (   من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة131 ) طبقا لنص المادة 03/11/2022شهر إبتداء من تارٌخ   تدفع فً أجل 

 :غرامات

  بسبب  03/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (إتحاد الرباح  )غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج 20.000 عشرون ألف -

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

 

:01/11/2022فئة األكابر ليوم  (أمل سريع متليلي / أمل سيدي مهدي )  مقابلة 053القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 جواحً بوبكر        -  أمل سٌدي مهدي 22R30J1045    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

 جواحً صالح الدٌن        -  أمل سٌدي مهدي 22R30J1060    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

 بن طٌبة خٌر الدٌن        -  أمل سرٌع متلٌلً 22R30J0169    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 بوبكر عبد الوهاب        -  أمل سرٌع متلٌلً 22R30J1470    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

:غرامات  

  و ذلك03/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (أمل سيدي مهدي  )غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة - 

  و هذا تطبٌقا لنص المادة(وصول سيارة اإلسعاف متأخرة  ) بسبب سوء التنظٌم المؤدي إلى التأخر فً إنطالق المباراة 

   . ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة131) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:01/11/2022فئة األكابر ليوم  (اإلتحاد السوفي  / التضامن السوفي ) مقابلة 054القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 رزاق سالم عبد السالم -  التضامن السوفً 22R30J1596    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بلعٌد عبد الرؤوف        -  اإلتحاد السوفً 22R30J0808    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 مٌدون أنور        -  اإلتحاد السوفً 22R30J0466    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي األول فئة 

 

(أ  )الفوج   
 

:28/10/2022فئة األكابر ليوم  (شباب قصر ورقلة  / مولودية شباب المخادمة ) مقابلة 055القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 فرماج زكرٌاء -  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J1883    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 عبابسة إبراهٌم        -  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J2073    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 زٌتونً محمد نجٌب        -  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J2080    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 فرتونً داود -  شباب قصر ورقلة 22R30J1382    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 بن زرٌاطة شرف الدٌن        -  شباب قصر ورقلة 22R30J1386    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بوٌدٌة الحاج الشادلً        -  شباب قصر ورقلة 22R30J1446    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:29/10/2022فئة األكابر ليوم  (أمل ورقلة  / شباب بلدية إليزي ) مقابلة 056القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 شمٌم عبد القادر -  شباب بلدٌة إلٌزي 22R30J0700    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 أٌمن أسامة        -  أمل ورقلة 22R30J0475    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:العب أشير عليه  

 

 ( 04)  باإلقصاء النافذ ألربعة (أمل ورقلة  ) من نادي 155122R30J معاقبة الالعب مٌلودي محمد العٌد رخصة رقم -

  لنص المادة طبقا 03/11/2022تدفع فً أجل  شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000غرامة نافذة قدرها + مقابالت  

  . بعد نهاٌة اللقاءسبب إهانة الحكم الرئٌسً  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة112  ) 
 

:29/10/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد النخلة  / نجم بوغفالة ) مقابلة 057القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 منصوري ٌوسف -  نجم بوغفالة 22R30J0053    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 قادري أحمد        -  نجم بوغفالة 22R30J0057    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 غرمولً عبد الرزاق        -  إتحاد النخلة 22R30J1245    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:29/10/2022فئة األكابر ليوم  (شباب جامعة / أولمبي الوادي  ) مقابلة 058القضية رقم   

.بعد اإلطالع على ورقلة المقابلة-   

.(شباب جامعة  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  قنٌع عبد الوهاب-  أولمبً الوادي 22R30J1001    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بلجانً تاج الدٌن        -  أولمبً الوادي 22R30J0596    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

 بن زاوي هٌثم        -  شباب جامعة 22R30J0689    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 شٌحانً أسامة  -  شباب جامعة 22R30J0712    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 سعٌد عامر        -  شباب جامعة 22R30J0796    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
:عقوبات بالطرود  

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

تدفع فً أجل شهر إبتداء من دج 5.000غرامة نافذة قدرها + مقابالت  08ٌعاقب باإلقصاء النافذ لـ - على الحكم الرئٌسً                  

                               ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة120 ) طبقا لنص المادة 03/11/2022 تارٌخ               

 :     مسير تم إنذاره

 باإلحتجاج على الحكم  001822R30E عباضلً عبد المجٌد رخصة رقم ( شباب جامعة )قٌام مدرب الفئات الكبرى بنادي - 

شهر إبتداء من تارٌخ  تدفع فً أجل دج 2.000 غرامة نافذة  قدرها+  الرئٌسً و بالتالً ٌعاقب باإلقصاء النافذ لمقابلة واحدة 

  (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101 ) طبقا لنص المادة 03/11/2022

:غرامات  

  بسبب سوء03/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شباب جامعة  )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   
 

:29/10/2022فئة األكابر ليوم  (شباب تبسبست / وفاق المغير ) مقابلة 059القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 غطوط فؤاد-  وفاق المغٌر 22R30J2324    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

 بلغربً أسامة        -  وفاق المغٌر 22R30J2132    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
 قدور عبٌدة        -  شباب تبسبست 22R30J2309    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 حفار السٌد علً -  شباب تبسبست 22R30J2648    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 دومان عالء الدٌن        -  شباب تبسبست 22R30J2321    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

(ب  )الفوج   
 

:28/10/2022فئة األكابر ليوم  (نصر حاسي الدالعة  / إتحاد الخنق ) مقابلة 060القضية رقم   

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

. الحكم التوضٌحًبعد اإلطالع على تقرٌر-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 كربوس محمد رفٌق -  إتحاد الخنق 22R30J1249    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 بوكلٌلة محمد هٌثم  -  إتحاد الخنق 22R30J1254    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 عٌاط عبد الحكٌم        -  إتحاد الخنق 22R30J1251    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 شكنان عبد القادر  -  نصر حاسً الدالعة 22R30J1026    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بن مجغاٌة أحمد  -  نصر حاسً الدالعة 22R30J1070    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 



 

:28/10/2022فئة األكابر ليوم  (هالل بلدية غرداية  / رائد حاسي القارة ) مقابلة 061القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 سعٌدات إبراهٌم -  رائد حاسً القارة 22R30J0576    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

 سعٌدات سفٌان        -  رائد حاسً القارة 22R30J0575    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
بوزٌد الهاشمً-  هالل بلدٌة غرداٌة 22R30J0822    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    03/11/2022تدفع 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 

 بوحفص حمزة  -  هالل بلدٌة غرداٌة 22R30J1000    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 مختاري حسام الدٌن  -  هالل بلدٌة غرداٌة 22R30J0800    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 العابد محمد عبد العزٌز  -  هالل بلدٌة غرداٌة 22R30J1224    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 سواطً رٌاض نصر الدٌن -  هالل بلدٌة غرداٌة 22R30J0820    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
 ثابت محمد فوزي        -  هالل بلدٌة غرداٌة 22R30J1216    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
زنقط أٌمن                    -  رائد حاسً القارة 22R30J0580  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 03/11/2022               أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

:غرامات  

  بسبب03/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (رائد حاسي القارة  )غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة - 

. ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة131) تطبٌقا لنص المادة  سوء التنظٌم المتمثل فً الوصول المتأخر للملعب   

  بسبب03/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (هالل بلدية غرداية  )غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة- 

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

:28/10/2022فئة األكابر ليوم  (وفاق عين ماضي / إتحاد أفلو  ) مقابلة 062القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 مخلوفً صالح الدٌن-  إتحاد أفلو 22R30J2571    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 عبٌد أسامة        -  إتحاد أفلو 22R30J2380    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بوفاتح مٌلود        -  إتحاد أفلو 22R30J2387    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 داودي سعد -  وفاق عٌن ماضً 22R30J0134    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 زاوي أحمد عمار    -  وفاق عٌن ماضً 22R30J1208    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 زاوي محمد         -  وفاق عٌن ماضً 22R30J1734    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 دحداح بودالً -  وفاق عٌن ماضً 22R30J1332    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

:28/10/2022فئة األكابر ليوم  (الشعار الرياضي نهقار  / إتحاد بريان ) مقابلة 063القضية رقم   

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.(الشعار الرياضي نهقار  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 زٌطوط معمر -  إتحاد برٌان 22R30J0715    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بوكرٌوة محمد عبد الباسط        -  إتحاد برٌان 22R30J1012    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 محجوب سٌدي أحمد  -  الشعار الرٌاضً نهقار 22R30J0185    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   كورٌم محمد الزوبٌر-  الشعار الرٌاضً نهقار 22R30J0677    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
حابة أٌمن                   -  الشعار الرٌاضً نهقار 21R30J0926             بطاقة حمراء بسبب إهانة الحكم الرئٌسً  

تدفع فً أجل شهر  دج 10.000غرامة نافدة قدرها  + 03/11/2022 مقابالت إقصاء نافذة إبتداء من تارٌخ 04               ٌعاقب بـ   

.(القانون المنظم لبطولة كرة القدم القدم هواة  من 112)  لنص المادة  طبقا03/11/2022                إبتداء من تارٌخ  

:      مسير أشير عليه

 بإهانة الحكم الرئٌسً 001522R30Eالرخصة رقم  بن علً مصطفى صاحب (الشعار الرياضي نهقار  )قٌام مدرب نادي - 

  أشهر بمنعه من مزاولة أي نشاط أو ظٌفة لهما صلة بكرة القدم إبتداء من تارٌخ(06) و علٌه ٌعاقب باإلقصاء النافذ لستة 

طبقا لنص المادة  03/11/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000 غرامة نافذة  قدرها + 03/11/2022

.  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة112 ) 
 

:28/10/2022فئة األكابر ليوم  (مولودية البيضاء / إتحاد حاسي الدالعة  ) مقابلة 064القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 محمدبادة بل-  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J0710    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 لوعٌل مسعود        -  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J0648    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

 مسعودان مصطفى        -  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J0025    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

 دات ٌاسٌن يعب-  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J0652    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
 منصوري أمٌن        -  مولودٌة البٌضاء 22R30J1276    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 جابري جلول        -  مولودٌة البٌضاء 22R30J1454    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
 بن عدة عبد الوهاب -  مولودٌة البٌضاء 22R30J2231    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

 بن سعٌد مصطفى        -  مولودٌة البٌضاء 22R30J1275    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

 مزندي إبراهٌم -  مولودٌة البٌضاء 22R30J1456    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
:غرامات  

  و ذلك03/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (إتحاد حاسي الدالعة  )غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة - 

  من القانون المنظم لبطولة كرة131)  هذا تطبٌقا لنص المادةو   بسبب سوء التنظٌم المتمثل فً الوصول المتأخر للملعب 

. ( القدم هواة  

  بسبب03/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (مولودية البيضاء  )غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة- 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

:29/10/2022فئة األكابر ليوم  (مستقبل موفلون  / شباب قصر الحيران ) مقابلة 065القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 مشكل عمر الفاروق -  شباب قصر الحٌران 22R30J0616    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 فرقً محمد        -  مستقبل موفلون 22R30J0329    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:29/10/2022فئة األكابر ليوم  (رائد سيدي ساعد  / شباب بلدية عين صالح ) مقابلة 066القضية رقم   

:اإلنذارات  

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

 بوقر ناصر        -  رائد سٌدي ساعد 22R30J0632    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 بلمواز عبد القادر  -  رائد سٌدي ساعد 22R30J0625    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

 طالبً ٌاسٌن  -  رائد سٌدي ساعد 22R30J2185    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
                  محمدساحً -  رائد سٌدي ساعد 22R30J0582  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   
 

:28/10/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد أنقوسة / سيدي بلخير الشط )  مقابلة 067القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 شهدي شرف الدٌن  -  سٌدي بلخٌر الشط 22R30J1527    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 مكاوي ٌاسٌن  -  سٌدي بلخٌر الشط 22R30J2450    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:28/10/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد النزلة الوادي / شباب سيدي عمران )  مقابلة 068القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 نوي عقبة -  شباب سٌدي عمران 22R30J0764    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

 فتٌتً تامر        -  شباب سٌدي عمران 22R30J0758    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
 بلعربً أسامة -  إتحاد النزلة الوادي 22R30J1444    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

 عبادي سٌف الدٌن        -  إتحاد النزلة الوادي 22R30J1403    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

 غٌالنً سٌف الدٌن        -  إتحاد النزلة الوادي 22R30J1488    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 لقمٌري أٌمن  -  إتحاد النزلة الوادي 22R30J1577    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خنفر حمزة                  -  إتحاد النزلة الوادي 22R30J1649  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن  

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

:غرامات  

  بسبب03/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (إتحاد النزلة الوادي  )غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة- 

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

 

 

 

 



 

 

:28/10/2022فئة األكابر ليوم  (نجم باب الوادي  / نادي المقارين ) مقابلة 069القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 عرعار عبد السمٌع  -  نادي المقارٌن 22R30J3065    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بوشارب محمد عرفات  -  نادي المقارٌن 22R30J2211    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 عٌشاوي المعتصم باهلل  -  نادي المقارٌن 22R30J2228    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 مصطفاوي الهادي  -  نجم باب الوادي 22R30J2531    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 بنٌن محمد الصالح  -  نجم باب الوادي 22R30J2532    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  

  بسبب سوء03/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (نادي المقارين  )غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة - 

  من القانون 131) طبقا لنص المادة  ما أدى إلى التأخر فً إنطالق المقابلة  التنظٌم المتمثل فً الوصول المتأخر للملعب

. (المنظم لبطولة كرة القدم هواة    
 

:29/10/2022فئة األكابر ليوم  (شباب سيدي بوعزيز  / شباب حاسي مسعود ) مقابلة 070القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 زبٌر لقمان  -  شباب حاسً مسعود 22R30J2439    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 حمرهم زكرٌاء  -  شباب حاسً مسعود 22R30J1715    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بوغباش محمد  -  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1543    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 زٌبور نور الدٌن  -  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1614    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:29/10/2022فئة األكابر ليوم  (أهلي القرارة  / إتحاد قمار ) مقابلة 071القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 ستو أحمد  -  إتحاد قمار 22R30J0992    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 سعٌدانً وائل  -  إتحاد قمار 22R30J0287    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

 قوٌدري ٌاسر  -  أهلً القرارة 22R30J0302    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 بحطٌطة سفٌان  -  أهلً القرارة 22R30J0259    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بلة باسً عبد الغنً          -  إتحاد قمار 22R30J0286  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن  

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

والد مبارك ٌعقوب          -  أهلً القرارة 22R30J0267  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن  

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

:29/10/2022فئة األكابر ليوم  ( الحدبشباب  / أمل سيدي مهدي)  مقابلة 072القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   قداري محمد أمٌن-  أمل سٌدي مهدي 22R30J1055    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   سعودي زٌن الدٌن زٌدان-  أمل سٌدي مهدي 22R30J1061    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

الحدبشباب  22R30J1903    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً    بقً بلخٌر-  
الحدبشباب  22R30J1897    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً    بن الزائر عبد الباسط-  

 

 

 



 

(ب  )الفوج   
 

:28/10/2022فئة األكابر ليوم  (مولودية سيدي سليمان  / شهداء قمار ) مقابلة 073القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 لشرف ٌاسر -  شهداء قمار 22R30J1622    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

بن زاوي مصطفى-  مولودٌة سٌدي سلٌمان 22R30J2685    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    03/11/2022تدفع 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 

 بن عٌشوش محمد العٌد  -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 22R30J1778    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
لحسٌنً ٌونس                -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 22R30J1850  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن  

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

:28/10/2022فئة األكابر ليوم  (مستقبل بلدة عمر  / إتحاد الزقم ) مقابلة 074القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 صغٌري نور اإلسالم  -  إتحاد الزقم 22R30J1437    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 مونة أٌمن  -  مستقبل بلدة عمر 22R30J1568    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
برتٌمة عمر الفاروق        -  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   

تدر عبد المعز               -  مستقبل بلدة عمر 22R30J2224  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن  

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

:29/10/2022فئة األكابر ليوم  (نادي سيدي خويلد  / شباب لقراف ) مقابلة 075القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 لحسٌنً عبد الجلٌل  -  شباب لقراف 22R30J0269    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 سودانً منٌر رمزي  -  نادي سٌدي خوٌلد 22R30J0982    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:29/10/2022فئة األكابر ليوم  (أولمبي بوعامر / أمل سوف  ) مقابلة 076القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 قنً سلٌم -  أمل سوف 22R30J1756    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 بن عمارة محمد الصالح  -  أمل سوف 22R30J2330    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

 بن الزٌن عباس  -  أولمبً بوعامر 22R30J1864    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 عدة ولٌد-  أولمبً بوعامر 22R30J2372    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

 

 

 

 

 

 



 

:29/10/2022فئة األكابر ليوم  (شباب القواطين  / مدرسة أمل النزلة ) مقابلة 077القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 بلحمو إبراهٌم -  مدرسة أمل النزلة 22R30J1041    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

 مٌمونً عبد المنعم -  مدرسة أمل النزلة 22R30J0027    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
 فرحً الصدٌق -  مدرسة أمل النزلة 22R30J0104    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

خلفاوي لخضر-  مدرسة أمل النزلة 22R30J0092    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    03/11/2022تدفع 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 

 بره عبد المنعم  -  شباب القواطٌن 22R30J2555    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 بن عٌسى عبد الكرٌم -  شباب القواطٌن 22R30J2556    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
جباس عبد الحق             -  مدرسة أمل النزلة 22R30J0522  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن  

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

:غرامات  

  بسبب03/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (مدرسة أمل النزلة  )غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة- 

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

  بسبب03/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شباب القواطين  )غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة - 

 من 131) طبقا لنص المادة   ما أدى إلى التأخر فً إنطالق المقابلة   سوء التنظٌم المتمثل فً الوصول المتأخر للملعب    

 . ( القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة     
 

:29/10/2022فئة األكابر ليوم  (مولودية حاسي مسعود  / مولودية المقارين ) مقابلة 078القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 عٌشاوي نصر الدٌن  -  مولودٌة المقارٌن 22R30J1106    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 محلً ٌوسف  -  مولودٌة المقارٌن 22R30J1110    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

 زوزو عبد الحق  -  مولودٌة المقارٌن 22R30J2058    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 زروقً رمزي  -  مولودٌة حاسً مسعود 22R30J2157    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

(ج  ) الفوج   
 

:28/10/2022فئة األكابر ليوم  (وداد اإلسماعيلي القرارة  / رائد متليلي ) مقابلة 079القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 تٌمً عبد الرزاق  -  رائد متلٌلً 22R30J2116    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 لبقع عبد هللا  -  رائد متلٌلً 22R30J2388    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 موت عبد الرزاق  عأحمد تا-  وداد اإلسماعٌلً القرارة 22R30J0144    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 سلٌمان بوعصبانة ولٌد  -  وداد اإلسماعٌلً القرارة 22R30J0214    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
 

 

 

 

 

 

 

 



 

:28/10/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد األغواط  / أمل سيدي بوزيد ) مقابلة 080القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 دامً مختار  خ-  أمل سٌدي بوزٌد 22R30J0447    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 روٌغً الطاهر علً  -  إتحاد األغواط 22R30J2143    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
طٌبً فاروق           -  أمل سٌدي بوزٌد 22R30J0233 بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم  

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

:29/10/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد العسافية  / شبيبة زلفانة ) مقابلة 081القضية رقم   

 :اإلنذارات 

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 غشً سفٌان-  شبٌبة زلفانة 22R30J1160    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

 مشاروي لزهر-  إتحاد العسافٌة 22R30J1500    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:29/10/2022فئة األكابر ليوم  (ترجي مرماد  / إتحاد بلدية األغواط ) مقابلة 082القضية رقم   

 :اإلنذارات 

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 توزاري جلول-  إتحاد بلدٌة األغواط 22R30J0464    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 هاللٌة نور الدٌن-  إتحاد بلدٌة األغواط 22R30J0949    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 حاج محمد إسحاق  -  ترجً مرماد 22R30J0834    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:29/10/2022فئة األكابر ليوم  (رائد المنيعة  / مستقبل لماضي ) مقابلة 083القضية رقم   

 :اإلنذارات 

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 بلعمى بوبكر الصدٌق-  رائد المنٌعة 22R30J0351    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن سعد عبد القادر           -  رائد المنٌعة 22R30J0560 بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم  

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

:      مسير أشير عليه

 بإهانة الحكم الرئٌسً و علٌه 008922R30Dالرخصة رقم  صاحب (مستقبل لماضي  )قٌام بن خدة إسماعٌل الكاتب بنادي - 

 أشهر بمنعه من مزاولة أي نشاط أو ظٌفة لهما صلة بكرة القدم إبتداء من تارٌخ (06) ٌعاقب باإلقصاء النافذ لستة 

طبقا لنص المادة  03/11/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000 غرامة نافذة  قدرها + 03/11/2022

.  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة112 ) 

  بسبب03/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (مستقبل لماضي) غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة - 

 من 131) طبقا لنص المادة   ما أدى إلى التأخر فً إنطالق المقابلة سوء التنظٌم المتمثل فً الوصول المتأخر للملعب      

 . ( القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة     

 

 

 

 

 



 

:29/10/2022فئة األكابر ليوم  (أمل عين ماضي  / جيل بن نانة ) مقابلة 084القضية رقم   

. بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-  

. بعد اإلطالع على تقرٌر حكم المباراة -   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 طالب عبد الحق-  جٌل بن نانة 22R30J0107    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 بن طٌرش عبد الرحمان-  جٌل بن نانة 22R30J0086    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بوطرفاٌة نور الدٌن  -  جٌل بن نانة 22R30J0065    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 بن قٌط خلٌفة  -  أمل عٌن ماضً 22R30J0673    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 ودنانً العٌد -  أمل عٌن ماضً 22R30J0356    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
قنٌول ٌاسٌن                -  جٌل بن نانة 21R30J0742             بطاقة حمراء بسبب إهانة الحكم الرئٌسً  

تدفع فً أجل شهر  دج 10.000غرامة نافدة قدرها  + 03/11/2022 مقابالت إقصاء نافذة إبتداء من تارٌخ 04               ٌعاقب بـ   

.(القانون المنظم لبطولة كرة القدم القدم هواة  من 112)  لنص المادة  طبقا03/11/2022                إبتداء من تارٌخ  
 

 طرفاإلعتداء الجسدي الذي تعرض له الحكم الرئٌسً من بسبب  من الشوط الثانً 47 المقابلة توقفت فً الدقٌقة حٌث أن-       

 اإلهانةبعدما تم طرده هذا األخٌر بسبب توجٌه  (جيل بن نانة  ) من فرٌق 22R30J1130 الالعب قنٌول ٌاسٌن رخصة رقم       

 .       لشخص الحكم الرئٌسً

حٌث صرح الحكم الرئٌسً أٌضا بأنه قد تعرض لإلهانة بعد توقٌف المقابلة  و كان ذلك من طرف الالعب دهٌنة الطاهر -      

. (جيل بن نانة  )من فرٌق  1130R30J21       صاحب الرخصة رقم 

 

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة القسم الجهوي األول و الثاني  (أ  ) فقرة 114نطبق نص المادة   

  قررت اللجنة

 

.(أمل عين ماضي  ) لصالح نادي (03/00) بنتٌجة (جيل بن نانة  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

 (01 )باإلقصاء النافذ لمدة سنة (جيل بن نانة  )من فرٌق  0742R30J21معاقبة الالعب قنٌول ٌاسٌن رخصة رقم - 

 بسبب 03/11/2022 دج غرامة نافذة تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ 10.000 + 03/11/2022إبتداء من تارٌخ   

.    اإلعتداء الجسدي على الحكم الرئٌسً دون إحداث ضرر ٌذكر

(  04)باإلقصاء النافذ لـ  (جيل بن نانة  )من فرٌق  1130R30J21معاقبة الالعب دهٌنة الطاهر صاحب الرخصة رقم  - 

لنص المادة طبقا 03/11/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 5.000 غرامة مالٌة نافذة بقٌمة+ مبارٌات     

. ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة112)     

:غرامات  

  بسبب03/11/2022 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)  و هذا تطبٌقا لنص المادة إنذارات ( 05) سوء التسٌٌر للفرٌق   
 

 

 

 

 

 

 



 

:29/10/2022فئة األكابر ليوم  (وداد مدينة زلفانة  / نادي الضاية بن ضحوة ) مقابلة 085القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 دحو ٌوسف  -  نادي الضاٌة بن ضحوة 22R30J0969    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 ثابت أحمد  -  نادي الضاٌة بن ضحوة 22R30J0720    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 دحو أحمد-  وداد مدٌنة زلفانة 22R30J1099    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

 قندوز ٌاسٌن-  وداد مدٌنة زلفانة 22R30J1375    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

  سنة(19)مقابالت كأس الجمهورية لفئة األواسط األقل من 

( األول دورال )  
 

  :30/10/2022فئة األواسط ليوم  (  إتحاد الزاوية العابدية/أمل سيدي مهدي )  مقابلة 086القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
        بوشكٌمة عبد القادر -  أمل سٌدي مهدي 22R30J1759 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   لعٌفاوي عبد الرحمان    -  أمل سٌدي مهدي 22R30J1767 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
           ناصر عبد الحكٌم -  إتحاد الزاوٌة العابدٌة 22R30J0846 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بكوش عبد الرؤوف       -  إتحاد الزاوٌة العابدٌة 22R30J1341 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

 

  :30/10/2022فئة األواسط ليوم  (أولمبي الوادي  /  المقرنكأولمبي ) مقابلة 087القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
تواتً حمد عبد الوهاب    -   المقرنكأولمبً 22R30J2856 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

عاللً محمد أمٌن           -   الواديكأولمبً 22R30J2920 بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن   

     من القانون المنظم لبطولة كرة  87)  طبقا لنص المادة 03/11/2021إبتداء من تارٌخ  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

.      (               القدم الفئات الصغرى   
 

  :30/10/2022فئة األواسط ليوم  (  أمل سريع متليلي/أمل الضاية بن ضحوة )  مقابلة 088القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      بوعبدلً عبد الرؤوف-  أمل الضاٌة بن ضحوة 22R30J3036 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   رزوق محمد األمٌن      -  أمل الضاٌة بن ضحوة 22R30J2662 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         لعور صالح         -  أمل سرٌع متلٌلً 22R30J2656 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  خنٌن إبراهٌم               -  أمل سرٌع متلٌلً 22R30J2655 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  :عقوبات بالطرود

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  صواطً محمد البشٌر     -  أمل سرٌع متلٌلً 22R30J2660 بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن 

     من القانون المنظم لبطولة كرة  87)  طبقا لنص المادة 03/11/2021إبتداء من تارٌخ  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

.      (               القدم الفئات الصغرى   
 

 

 

 

 



 

  :30/10/2022فئة األواسط ليوم  (مستقبل الرويسات / مدرسة حاسي مسعود )  مقابلة 089القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عباس محمد علً           -  مستقبل الروٌسات 21R30J3272 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   

   من85)  طبقا لنص  المادة 03/11/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

 

  :30/10/2022فئة األواسط ليوم  ( تحت لقصر  شباب/شباب عين صالح )  مقابلة 090القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
عٌن صالحٌبة شب 22R30J0213 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر غاته عماد الدٌن            -    

تحت لقصرشباب  22R30J0566 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر عكرمً عبد الناصر       -    
 

 

 

 
 

                             المسير اإلداري لقسم اإلنضباط
                           دريس الهواري               

 
 

 

 

 


