
 اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 ورقلة– الرابطة الجهوية لكرة القدم 

2022/2023الموسم الرٌاضً   

04:المحضر رقم  

09/11/2022: الجلسة المنعقدة بتارٌخ  
 

 

(األكابر  )مقابالت الدور الخامس من كأس الجمهورية فئة   
 

:04/11/2022فئة األكابر ليوم  (ترجي تقديدين / مستقبل الرويسات ) مقابلة  091القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 هامل محمد لمٌن        -  مستقبل الروٌسات 22R30J1599    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 عباسً إسماعٌل  -  مستقبل الروٌسات 22R30J1614    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         عبد الحلٌممسروق -  ترجً تقدٌدٌن 22R30J0822    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 عدلً عبد المالك        -  ترجً تقدٌدٌن 22R30J0824    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 خدران معتز باهلل        -  ترجً تقدٌدٌن 22R30J0860    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 دالندة ٌوسف         -  ترجً تقدٌدٌن 22R30J0735    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:05/11/2022فئة األكابر ليوم  (شباب بني ثور  / إتحاد النزلة تقرت ) مقابلة 092القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 عروس أنٌس -  إتحاد النزلة تقرت 22R30J1616    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 عاصم محمد هٌثم        -  شباب بنً ثور 22R30J0226    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
محبوب طه                -  إتحاد النزلة تقرت 22R30J0399  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن  

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

:غرامات  

  09/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( إتحاد النزلة تقرت )ٌ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
 

:05/11/2022فئة األكابر ليوم  (أمل سريع متليلي / نادي بلدية تقرت  ) مقابلة 093القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 بن داللً خلٌفة -  نادي بلدٌة تقرت 22R30J1183    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 وقاد عبد العالً        -  نادي بلدٌة تقرت 22R30J0843    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بن نونة محب هللا زكرٌاء        -  نادي بلدٌة تقرت 22R30J0757    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 مدانً عبد الرحمان  -  أمل سرٌع متلٌلً 22R30J0872    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

 

 

 

 

 

 



 

:05/11/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد ورقلة / مشعل حاسي مسعود )  مقابلة 094القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 برابح محمد لمٌن        -  مشعل حاسً مسعود 22R30J1202    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

 بن ساسً الحاج محمد  -  مشعل حاسً مسعود 22R30J1597    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
 برابح محمد        -  مشعل حاسً مسعود 22R30J1203    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

 سٌفور مصطفى        -  مشعل حاسً مسعود 22R30J1083    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 حابة ٌونس        -  إتحاد ورقلة 22R30J0239    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

 

:05/11/2022فئة األكابر ليوم  (أهلي القرارة  / اإلتحاد السوفي ) مقابلة 095القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 فقٌر الحاج عمر -  أهلً القرارة 22R30J0295    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

:غرامات  

  09/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( أهلي القرارة )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

  (.هواة
 

:05/11/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد الرباح / إتحاد بلدية األغواط )  مقابلة 096القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 شوٌرب محمد        -  إتحاد بلدٌة األغواط 22R30J0543    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 هواري سفٌان  -  إتحاد بلدٌة األغواط 22R30J0472    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 هواري جمال         -  إتحاد بلدٌة األغواط 22R30J0462    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بن سعدة محمد        -  إتحاد بلدٌة األغواط 22R30J0465    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 زطة زكرٌاء        و-  إتحاد الرباح 22R30J1932    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 شودار صالح الدٌن        -  إتحاد الرباح 22R30J1949    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:مسير أشير عليه  

 (01) النافذ لمدة سنة باإلقصاء 007522R30E لرقط عمارخصة رقم (إتحاد األغواط  )معاقبة مدرب الفئات الكبرى بنادي -      

 09/11/2022تدفع فً أجل  شهر إبتداء من تارٌخ  دج 5.000غرامة نافذة قدرها  + 09/11/2022إبتداء من تارٌخ 

المنظم   من القانون01 الفقرة 113) المادة سبب اإلعتداء الجسدي على أحد األفراد من الفرٌق المنافس و هذا عمال بنص 

 . ( لبطولة كرة القدم هواة
 

:05/11/2022فئة األكابر ليوم  (أولمبيك المقرن / أكاديمية األغواط )  مقابلة 097القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 شوٌكة عطا هللا        -  أكادٌمٌة األغواط 22R30J0013    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بخاوة عبد القادر  -  أكادٌمٌة األغواط 22R30J0006    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 دوقات مراد         -  أولمبٌك المقرن 22R30J1452    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 مدانً طارق        -  أولمبٌك المقرن 22R30J1151    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 صٌاح محمد لمٌن        -  أولمبٌك المقرن 22R30J1783    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

 

 

 

 

 



 

  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي األول فئة 

 

(أ  )الفوج   
 

:28/10/2022فئة األكابر ليوم  ( وفاق مقر / إتحاد الهمايسة)  مقابلة 098القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         بالطٌب لحسن-  إتحاد الهماٌسة 22R30J0098    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1690 رمضان كمال-  وفاق مقر   
سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J3040 العاٌب ٌاسر-  وفاق مقر          

سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2796 بن شاوي محمد رضوان-  وفاق مقر         

سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2163 نصٌب عبد هللا-  وفاق مقر     
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          22R30J2782 كروش منصف-  وفاق مقر         

         أبً مٌلود محمد زٌد-  وفاق مقر 22R30J2165    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
          برشو أٌمن-  وفاق مقر 22R30J1397    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

:غرامات    

  بسبب سوء03/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (وفاق مقر) غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة- 

. ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة130)  و هذا تطبٌقا لنص المادة ( إنذارات 07) التسٌٌر للفرٌق    
 

:04/11/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد عين البيضاء / وفاق مقر)  مقابلة 099القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن منصور عبد الباسط-  إتحاد عٌن البٌضاء 22R30J1544    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
               نصٌب عبد هللا -  وفاق مقر 22R30J2163  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:غرامات  

  09/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( إتحاد عين البيضاء )ٌ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

 

:04/11/2022فئة األكابر ليوم  ( نجم بوغفالة / نادي المنظر الجميل)  مقابلة 0100القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بروبة عبد الحق-  نجم بوغفالة 22R30J3107    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         خلفاوي محمد شرف الدٌن-  نجم بوغفالة 22R30J0055    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:05/11/2022فئة األكابر ليوم  ( أولمبي الوادي / شباب قصر ورقلة)  مقابلة 0101القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         فرتونً داوود-  شباب قصر ورقلة 22R30J1382    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         درٌهم البشٌر-  أولمبً الوادي 22R30J0603    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

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

 

 



 

:04/11/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب بلدية إليزي / شباب تبسبست)  مقابلة 0102القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         سود هانً-  شباب تبسبست 22R30J2322    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

   نصٌري  محمد الحاج-  شباب تبسبست 22R30J2312    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
         زنودة أحمد-  شباب بلدٌة إلٌزي 22R30J0707    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

الرحٌم.زاوي سٌد الشٌخ ع-  شباب بلدٌة إلٌزي 22R30J1136    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

               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  09/11/2022

         بكوش سٌف الدٌن-  شباب بلدٌة إلٌزي 22R30J0699    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
   لبشٌري ٌوسف-  شباب بلدٌة إلٌزي 22R30J0708    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

:1عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
حكم مساعد            بطاقة حمراء بسبب إهانة   21R30J1146 ٌوبً عبد الوهاب-  شباب بلدٌة إلٌزي           

تدفع فً أجل شهر  دج 10.000غرامة نافدة قدرها  + 09/11/2022 مقابالت إقصاء نافذة إبتداء من تارٌخ 04               ٌعاقب بـ   

.(القانون المنظم لبطولة كرة القدم القدم هواة  من 112)  لنص المادة  طبقا09/11/2022                إبتداء من تارٌخ  

:غرامات  

  09/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شباب تبسبست )ٌ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
 

  بسبب 09/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (بلدية إليزيشباب  )غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة- 

. ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة130)  و هذا تطبٌقا لنص المادة ( إنذارات 07) التسٌٌر للفرٌق  سوء   
 

:العب أشير عليه  
 

 ( 04)  باإلقصاء النافذ ألربعة  (شباب بلدية إليزي)  من نادي 070622R30J رخصة رقم بن مورة بالل معاقبة الالعب -

  112 ) لنص المادة طبقا 09/11/2022تدفع فً أجل  شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000غرامة نافذة قدرها + مقابالت  

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

 :     مسير تم إنذاره

 باإلحتجاج على الحكم  008122R30D رخصة رقم منغاسة عبد القادر ( بلدية إليزيشباب  ) بنادي الكاتب العامقٌام - 

  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 09/11/2022 
 

شباب بلدية) حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأن هناك محاولة إعتداء تعرض لها من طرف بعض مناصري الفرٌق الزائر  -  

:و بما أن الفرق مسؤولة عن تصرفات مناصرٌها فقد قررت اللجنة  ( إليزي  
 

  09/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ تؤدى  دج5.000بغرامة مالية نافذة بقيمة   (شباب بلدية إليزي) معاقبة نادي  -

. (هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131)  المادة   بسبب سوء التنظٌم للفرٌق تطبٌقا لنصذلك و  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  (ب )الفوج 
 

:04/11/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد بريان / إتحاد الخنق)  مقابلة 0103القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
       بوٌحً محمد األمٌن-  إتحاد الخنق 22R30J1682    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         كرٌمات محمد لمٌن-  إتحاد برٌان 22R30J0847    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   مرارس عبد الرحمان-  إتحاد برٌان 22R30J0733    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
          حمازة ٌاسٌن-  إتحاد برٌان 22R30J0780    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:04/11/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد حاسي الدالعة / مستقبل موفلون)  مقابلة 0104القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         حابة شرف الدٌن-  مستقبل موفلون 22R30J0320    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
   بابا علً فرج هللا-  مستقبل موفلون 22R30J0331    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

          درٌسً سلطان-  مستقبل موفلون 22R30J0322    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
       عبدات ٌاسٌن-  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J0652    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:04/11/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب قصر الحيران / الشعار الرياضي نهقار)  مقابلة 0105القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         شوشة محمد أمٌن-  شباب قصر الحٌران 22R30J0612    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1128 بن ورقلة علً-  شباب قصر الحٌران   
 

:04/11/2022فئة األكابر ليوم  ( نصر حاسي الدالعة / وفاق عين ماضي)  مقابلة 0106القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         زٌانً بشٌر-  وفاق عٌن ماضً 22R30J1299    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
   ستات أحمد عمار-  وفاق عٌن ماضً 22R30J0126    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

   تٌرانً إبراهٌم-  نصر حاسً الدالعة 22R30J1115    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         قطاف عبد القادر-  نصر حاسً الدالعة 22R30J1028    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

 

:04/11/2022فئة األكابر ليوم  ( رائد حاسي القارة / رائد سيدي ساعد)  مقابلة 0107القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         ربحً هشام-  رائد سٌدي ساعد 22R30J0599    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
   قرع إبراهٌم-  رائد سٌدي ساعد 22R30J0628    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

:غرامات  

  09/11/2022 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)  و هذا طبٌقا لنص المادة بسبب عدم حضور مدرب النادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:05/11/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب بلدية عين صالح / مولودية البيضاء)  مقابلة 0108القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         سرخاد عبد النور-  مولودٌة البٌضاء 22R30J1288    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

   مزندي إبراهٌم-  مولودٌة البٌضاء 22R30J1456    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
         بن الحاج بن ٌمٌنة-  مولودٌة البٌضاء 22R30J1462    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

سالمة محمد مختار-  شباب بلدٌة عٌن صالح 22R30J0228    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

                    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  09/11/2022

         بلبركة عز الدٌن-  شباب بلدٌة عٌن صالح 22R30J0149    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
   شلٌغم أٌمن-  شباب بلدٌة عٌن صالح 22R30J2142    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

:أحداث أشير عليها  

حٌث صرح الحكم الرئٌسً بأن هنالك تجاوزات وقعت أثناء اللقاء و قد تمثلت فً عدم إحترام أوامره من طرف العبً كال  -

الفرٌقٌن المتواجدٌن بدكتً اإلحتٌاط ما ٌشكل إخالال واضحا بالجانب التنظٌمً من كال المعسكرٌن و علٌه قررت 

:اللجنة  

  09/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ تؤدى  دج5.000بغرامة مالية نافذة بقيمة   (مولودية البيضاء) معاقبة نادي  -

. (هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131)  المادة   بسبب سوء التنظٌم للفرٌق تطبٌقا لنصذلك و  
 

  فً أجل شهر إبتداء من تارٌختؤدى  دج5.000بغرامة مالية نافذة بقيمة   (شباب بلدية عين صالح) معاقبة نادي  -

. (هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131)  المادة   بسبب سوء التنظٌم للفرٌق تطبٌقا لنصذلك  و09/11/2022  
 

  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي الثاني فئة 

 

(أ  )الفوج   
 

:21/10/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب حاسي مسعود / إتحاد أنقوسة)  مقابلة 0109القضية رقم   

 

:غرامات  

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

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

 

:28/10/2022فئة األكابر ليوم  (القبة تماسين  / أمل العقلة)  مقابلة 0110القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         زواري فرحات ٌوسف-  أمل العقلة 22R30J1668    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
   فرورو الحاج محمد العٌد-  القبة تماسٌن 22R30J1428    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

         طاجٌن حسٌن-  القبة تماسٌن 22R30J2264    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

:غرامات  

  و ذلك بسبب03/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (القبة تماسين) غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة - 

  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 131)  هذا تطبٌقا لنص المادةو  المتأخر للملعب دخول سوء التنظٌم المتمثل فً ال

. (هواة   
 

 

 

 

 

 



 

:04/11/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد قمار / نجم باب الوادي )  مقابلة 0111القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         منصوري عماد-  نجم باب الوادي 22R30J2525    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر

   بن عمارة صالح-  نجم باب الوادي 22R30J2864    بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر
         صوفات عمر-  إتحاد قمار 22R30J0554    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  

  و ذلك بسبب09/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (نجم باب الوادي) غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة - 

  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 131)  هذا تطبٌقا لنص المادةو  المتأخر للملعب دخول سوء التنظٌم المتمثل فً ال

. (هواة   
 

  و ذلك بسبب09/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (إتحاد قمار) غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة - 

  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 131)  هذا تطبٌقا لنص المادةو  المتأخر للملعب دخول سوء التنظٌم المتمثل فً ال

. (هواة   
 

:05/11/2022فئة األكابر ليوم  (أمل سيدي مهدي / نادي بوغفالة )  مقابلة 0112القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
          عمٌر ربٌع- نادي بوغفالة 22R30J0399    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
   كادي إلٌاس-  أمل سٌدي مهدي 22R30J1043    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         قداري محمد لمٌن-  أمل سٌدي مهدي 22R30J1055    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:غرامات  

  09/11/2022 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) قا لنص المادة بط بسبب عدم حضور مدرب 

 

:05/11/2022فئة األكابر ليوم  (سيدي بلخير الشط / شباب سيدي بوعزيز )  مقابلة 0113القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
          تالً بالل- سٌدي بلخٌر الشط 22R30J1684    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   تلٌلً سٌف الدٌن-  سٌدي بلخٌر الشط 22R30J1528    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         عٌنان حمزة-  سٌدي بلخٌر الشط 22R30J1526    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  

  فً 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) قا لنص المادة بط بسبب عدم حضور مدرب 09/11/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:05/11/2022فئة األكابر ليوم  ( نادي المقارين / شباب الحدب)  مقابلة 0114القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1891 بن الزاٌر عارف-  شباب الحدب  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1890 ثلٌب صحبً-  شباب الحدب         
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1908 حمٌم عبد القادر-  شباب الحدب         

  عٌشاوي المعتصم باهلل-  نادي المقارٌن 22R30J2228    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         بابنة المنتصر باهلل-  نادي المقارٌن 22R30J2402    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 باباي إلٌاس-  نادي المقارٌن 22R30J2079    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
              دقٌش إبراهٌم   -  شباب الحدب 22R30J1906  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:08/11/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد النزلة الوادي / إتحاد أنقوسة )  مقابلة 0115القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
          قدوري محمد رٌان- إتحاد النزلة الوادي 22R30J1405    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         مقرانً الحاج صالح -  إتحاد أنقوسة 22R30J1184   العب بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على 

  تدفع 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 09/11/2022أجل شهر إبتداء من تارٌخ  فً                

:غرامات  

  و ذلك بسبب09/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (إتحاد أنقوسة) غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة - 

  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 131)  هذا تطبٌقا لنص المادةو  المتأخر للملعب وصول سوء التنظٌم المتمثل فً ال

.( هواة   

  (ب )الفوج 
 

:28/10/2022فئة األكابر ليوم  (نادي أم الطيور / أتليتيك حاسي مسعود )  مقابلة 0116القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
          سدراتً ولٌد توفٌق- أتلٌتٌك حاسً مسعود 22R30J0161    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   بوغابة محمد رمزي-  أتلٌتٌك حاسً مسعود 22R30J2093    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         معمري خٌر الدٌن-  أتلٌتٌك حاسً مسعود 22R30J0069    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   بازٌن عبد هللا-  أتلٌتٌك حاسً مسعود 22R30J0981    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         ٌوسف عبد العزٌز-  نادي أم الطٌور 22R30J1209    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  

:29/10/2022فئة األكابر ليوم  (شباب عين قديمة / مولودية بامنديل )  مقابلة 0117القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2457 معمري محمد إسالم- شباب عٌن قدٌمة          
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2539 توهامً ولٌد-  شباب عٌن قدٌمة   

 

 



 

 

:04/11/2022فئة األكابر ليوم  (مولودية المقارين / نادي سيدي خويلد )  مقابلة 0118القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
          لعروسً أٌوب- نادي سٌدي خوٌلد 22R30J0963    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   سودانً منٌر رمزي-  نادي سٌدي خوٌلد 22R30J0982    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
      بو الهلة صالح الدٌن- نادي سٌدي خوٌلد 22R30J0984    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   حمادو إبراهٌم-  مولودٌة المقارٌن 22R30J1938    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   بلحاج عبد هللا-  مولودٌة المقارٌن 22R30J2834    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:      مسير أشير عليه

 و علٌه ٌعاقب باإلقصاء بإهانة الحكم الرئٌسً عن طرٌق الدفع حالسة فوزي ( مولودية المقارين)  كاتب الفرٌق بناديقٌام - 

 +  09/11/2022  أشهر بمنعه من مزاولة أي نشاط أو ظٌفة لهما صلة بكرة القدم إبتداء من تارٌخ(06)ستة لمدة  النافذ  

 من القانون 112)  طبقا لنص المادة 09/11/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000 غرامة نافذة  قدرها  

.  (لبطولة كرة القدم هواة  المنظم  
 

:04/11/2022فئة األكابر ليوم  ( أمل سوف / مولودية سيدي سليمان)  مقابلة 0119القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         طرباخ عبد المنعم-  مولودٌة سٌدي سلٌمان 22R30J1851    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

زواري أحمد أحمد-  أمل سوف 22R30J2561    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

                    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  09/11/2022

         عناد محمد الطاهر-  أمل سوف 22R30J1751    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:04/11/2022فئة األكابر ليوم  (مدرسة أمل النزلة / مستقبل بلدة عمر )  مقابلة 0120القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
          بوحنٌك جعفر- مستقبل بلدة عمر 22R30J1286    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   كٌحل األخضر-  مدرسة أمل النزلة 22R30J0034    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:04/11/2022فئة األكابر ليوم  (أتليتيك حاسي مسعود / أولمبي بوعامر )  مقابلة 0121القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
          صٌاد إسماعٌل- أولمبً بوعامر 22R30J2261    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   ساٌح كمال-  أولمبً بوعامر 22R30J1869    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
          بوختالة طارق- أتلٌتٌك حاسً مسعود 22R30J2140    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   فوالنً جمال الدٌن-  أتلٌتٌك حاسً مسعود 22R30J0160    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:05/11/2022فئة األكابر ليوم  (شباب لقراف / شباب القواطين )  مقابلة 0122القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2787 سروطً إسالم- شباب القواطٌن          

   ربوح الطٌب-  شباب لقراف 22R30J0336    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

 

 



 

 

:05/11/2022فئة األكابر ليوم  (إتحاد الزقم / شباب عين قديمة )  مقابلة 0123القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
          سالمً رضا- شباب عٌن قدٌمة 22R30J2448    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2579 داهش علً-  شباب عٌن قدٌمة   
      سوٌد خالد- إتحاد الزقم 22R30J1560    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   خضراوي حسان-  إتحاد الزقم 22R30J1569    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1482 عزوز عبد المنعم-  إتحاد الزقم   
:غرامات  

  بسبب09/11/2022  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ( إتحاد الزقم )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

  (.هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53) قا لنص المادة بط عدم حضور مدرب 

 

:05/11/2022فئة األكابر ليوم  (شهداء قمار / نادي ام الطيور )  مقابلة 0124القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1489 دقلة عبد الوهاب- نادي أم الطٌور          
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0741 جمٌلً إبراهٌم-  شهداء قمار   

 

  (ج )الفوج 
 

:04/11/2022فئة األكابر ليوم  (نادي الضاية بن ضحوة / إتحاد العسافية )  مقابلة 0125القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0503 بدوي الطاهر- إتحاد العسافٌة          

سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2069 شبٌحً عبد الكرٌم-  نادي الضاٌة بن ضحوة   
 

:04/11/2022فئة األكابر ليوم  (شبيبة زلفانة / وفاق بريدة )  مقابلة 0126القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2994 طهاري نور الدٌن- وفاق برٌدة          

خطٌر  بطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J3014 برادٌد خالد-  وفاق برٌدة         
طهاري عبد القادر-  وفاق برٌدة 22R30J3009    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

                    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  09/11/2022

خطٌر  بطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1273 لعناق عبد المالك-  شبٌبة زلفانة         

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1122 بوحادة ٌوسف صالح الدٌن- شبٌبة زلفانة          
خطٌر  بطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2623 رحمانً محمد-  شبٌبة زلفانة         

عبد العالً بشٌر-  شبٌبة زلفانة 22R30J1123    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

                    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  09/11/2022

:غرامات  

  و ذلك بسبب09/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شبيبة زلفانة) غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة - 

هذاو  خارج الوقت المحدد قانونا ألجل القٌام بالترتٌبات التً تسبق ضربة اإلنطالقة وصول سوء التنظٌم المتمثل فً ال  

.( هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131)   تطبٌقا لنص المادة  



 

 

:04/11/2022فئة األكابر ليوم  (مستقبل لماضي / وداد مدينة زلفانة )  مقابلة 0127القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌر   بطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1024 مرسلً محمد خٌر الدٌن- وداد مدٌنة زلفانة          

سلبً    بطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1093 أل سٌدي الشٌخ أحمد-  وداد مدٌنة زلفانة   
خطٌر   بطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1991 ًمحافٌظ مروان- مستقبل لماض          

 

:05/11/2022فئة األكابر ليوم  (جيل بن نانة / وداد اإلسماعيلي القرارة )  مقابلة 0128القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌر   بطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0219 بن إسماعٌل نور الدٌن-  وداد اإلسماعٌلً القرارة   
سلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0113 بوطرفاٌة إبراهٌم- جٌل بن نانة          

 

  سنة(19)مقابالت كأس الجمهورية لفئة األواسط األقل من 
 

( األول دورال )  
 

  :30/10/2022فئة األواسط ليوم  (  أمل عين ماضي/مدرسة الوفاء )  مقابلة 0129القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
            شٌحاوي عطا هللا-  أمل عٌن ماضً 21R30J0366 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                 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
الحكم الرئٌسً            بطاقة حمراء بسبب إهانة   21R30J0375 ًتجانً محمد عبد الحمٌد-  أمل عٌن ماض    

تدفع فً أجل شهر  دج 7.000غرامة نافدة قدرها  + 03/11/2022 مقابالت إقصاء نافذة إبتداء من تارٌخ 02               ٌعاقب بـ   

  (.الفئات الصغرى  القمالقانون المنظم لبطولة كرة من 100)  لنص المادة  طبقا03/11/2022                إبتداء من تارٌخ

:غرامات  

  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ( شباب سيدي بوعزيز )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

  الفئاتمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  45) قا لنص المادة بط بسبب عدم حضور مدرب 03/11/2022

  (. الصغرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  (ثاني الدورال )
 

  :03/11/2022فئة األواسط ليوم  (  أمل الشويطر/شبيبة عين صالح )  مقابلة 0130القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌر   بطاقة صفراء بسبب اللعب ال  21R30J0213 غاتة عماد الدٌن   -  شبٌبة عٌن صالح         

خطٌر   بطاقة صفراء بسبب اللعب ال  21R30J0319 أبو بالل عبد الباسط    -  شبٌبة عٌن صالح    

خطٌر   بطاقة صفراء بسبب اللعب ال  21R30J2916 داداة لخضر                -  أمل الشوٌطر  

خطٌر   بطاقة صفراء بسبب اللعب ال  21R30J2948 دودادوة موالي إبراهٌم-  أمل الشوٌطر     

 

 

 

 

 

                             المسير اإلداري لقسم اإلنضباط
                           دريس الهواري               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


