
 اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 ورقلة– الرابطة الجهوية لكرة القدم 

2022/2023الموسم الرٌاضً   

05:المحضر رقم  

16/11/2022: الجلسة المنعقدة بتارٌخ  
 

 

 (األكابر  ) من كأس الجمهورية فئة السادسمقابالت الدور 

:11/11/2022فئة األكابر ليوم  ( اإلتحاد السوفي / أولمبيك المقرن)  مقابلة 0131القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  نقلة رضا-  أولمبٌك المقرن 22R30J1145    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         كنوش شمس الدٌن-  أولمبٌك المقرن 22R30J1784    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  صوانً مهدي-  اإلتحاد السوفً 22R30J1562    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         بلعٌد عبد الرؤوف-  اإلتحاد السوفً 22R30J0808    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  مرابط هشام-  اإلتحاد السوفً 22R30J0416    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         بلة حسٌن-  اإلتحاد السوفً 22R30J0419    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
                  لٌفة مٌلود       -  أولمبٌك المقرن 22R30J1143  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

               بركً خٌري       -  اإلتحاد السوفً 22R30J1212  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

          بالمٌن ٌوسف           -  اإلتحاد السوفً 22R30J1576  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:غرامات    

  بسبب13/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (اإلتحاد السوفي) غرامة ٌدفعها نادي  دج 10.000عشرة أالف - 

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

 

:11/11/2022فئة األكابر ليوم  (  إتحاد بلدية األغواط /نادي بلدية تقرت)  مقابلة 0132القضية رقم   

.بعد اإلطالع على ورقلة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر مراقب اللقاء-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  طبال محمد-  نادي بلدٌة تقرت 22R30J0980    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         تامة محمد عبد الوجود-  نادي بلدٌة تقرت 22R30J0834    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0500 قفصً الحسٌن-  إتحاد بلدٌة األغواط  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0474 جكٌدل الحاج محمد-  إتحاد بلدٌة األغواط         
         قبسً أحمٌدة-  إتحاد بلدٌة األغواط 22R30J0501    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

 



 

 :أحداث أشير عليها

 حٌث صرح الحكم الرئٌسً عن وقوع أحداث مخالفة للسٌر الحسن للمقابلة و المتمثلة فً قٌام مناصري النادي المحلً- 

 من عمر اللقاء كما قام هؤالء بإجتٌاح الملعب كذلك فً الدقٌقة 86 برمً الحجارة و ذلك فً الدقٌقة (نادي بلدية تقرت )  

  : ج01 الفقرة 49 طبقا لنص المادة (نادي بلدية تقرت )  بعد تسجٌل هدف التعادل و علٌه قررت اللجنة معاقبة فرٌق 91 

 .  دون جمهور(01)مقابلة واحدة - 

 .13/11/2022فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  غرامة نافذة تدفع  دج20.000عشرون ألف - 

:12/11/2022فئة األكابر ليوم  ( ترجي تقديدين/ مشعل حاسي مسعود  ) مقابلة 0133القضية رقم   

.بعد اإلطالع على ورقلة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر مراقب اللقاء-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1597 بن ساسً الحاج محمد-  مشعل حاسً مسعود         
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0825 مدانً محمد الشرٌف-  ترجً تقدٌدٌن  

:مسير تمت اإلشارة عليه  
 

 مدة شهر باإلقصاء النافذ ل22R30D0232 رخصة رقم  دواحً ٌعقوب(مشعل حاسي مسعود  )كاتب عام نادي  معاقبة -

 غرامة نافذة  + بمنعه من مزاولة أي وظٌفة أو نشاط لهما عالقة بكرة القدم 13/11/2022 إبتداء من تارٌخ  (01)  واحد 

طبقا  أحد األفراد من الفرٌق المنافس سبب إهانة ب 13/11/2022تدفع فً أجل  شهر إبتداء من تارٌخ دج  5.000قدرها  

  . (القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  من111 ) المادة لنص 
 

:12/11/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد النزلة تقرت / الحمادينإتحاد  ) مقابلة 0134القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن بردي عادل-  إتحاد الحمادٌن 22R30J1782    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

        تقرارة أنس عبد الرحمان-  إتحاد الحمادٌن 22R30J1967    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  أحمحمة إبراهٌم-  إتحاد النزلة تقرت 22R30J0263    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         محمدي محمد-  إتحاد النزلة تقرت 22R30J0369    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي األول فئة 

 

(أ  )الفوج   
 

:27/10/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد عين البيضاء/ نادي المنظر الجميل )  مقابلة 0135القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  رحومة ٌونس-  نادي المنظر الجمٌل 22R30J1441    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0251 ضماٌدة وائل-  نادي المنظر الجمٌل         
  بن منصور عبد الباسط-  إتحاد عٌن البٌضاء 22R30J1544    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         مٌهوبً عبد الرزاق-  إتحاد عٌن البٌضاء 22R30J1995    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1695 برابح عطاء هللا-  إتحاد عٌن البٌضاء         

:غرامات  

  03/11/2022 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)  لنص المادة طبقا بسبب عدم حضور مدرب النادي
 

 



 

:04/11/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد الهمايسة / شباب جامعة)  مقابلة 0136القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0790 قاسمً صبحً-  شباب جامعة       

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0519 سعود أحمد-  إتحاد الهماٌسة   
 

:04/11/2022فئة األكابر ليوم  ( وفاق المغير / إتحاد النخلة)  مقابلة 0137القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         تواتً إبراهٌم عبد القادر-  إتحاد النخلة 22R30J0870    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   لوبٌري المعراج-  إتحاد النخلة 22R30J0852    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
          حاج عمر عبد الوهاب-  إتحاد النخلة 22R30J0858    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         بن عربٌة معاد-  وفاق المغٌر 22R30J1580    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         عجابً زكرٌاء-  وفاق المغٌر 22R30J1621    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:05/11/2022فئة األكابر ليوم  ( مولودية شباب المخادمة / أمل ورقلة)  مقابلة 0138القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         خاوة عبد القادر-  أمل ورقلة 22R30J1506    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
   عمري محمد أكرم-  أمل ورقلة 22R30J1552    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

          بوغابة شمس الدٌن-  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J2075    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         بن حبٌتر أحمد ٌاسٌن-  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J2076    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:11/11/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب قصر ورقلة / إتحاد الهمايسة)  مقابلة 0139القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         العٌفاوي بالل-  إتحاد الهماٌسة 22R30J1996    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
   بن موسى عبد النور-  شباب قصر ورقلة 22R30J1387    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  

  و ذلك بسبب16/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شباب قصر ورقلة) غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة - 

    . (هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131)   لنص المادةطبقالملعب إلى ا المتأخر الوصول  فً سوء التنظٌم المتمثل
 

:11/11/2022فئة األكابر ليوم  ( نادي المنظر الجميل / وفاق مقر)  مقابلة 0140القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1606 خدران عبد المنعم-  وفاق مقر       

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1442 بن عاشور مجٌب الرحمان-  نادي المنظر الجمٌل   

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0339 همامً محمد الصدٌق-  نادي المنظر الجمٌل   
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         خدران حسام         -  وفاق مقر 22R30J2049  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

 

 

 
 
 



:11/11/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب تبسبست / مولودية شباب المخادمة)  مقابلة 0141القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         عبابسة إبراهٌم-  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J2073    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
   عزري سلٌم-  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J1803    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

          بوغابة شمس الدٌن-  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J2075    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         سعٌدات محمد لمٌن-  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J1929    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         حفار السٌد علً-  شباب تبسبست 22R30J2648    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

          بن عٌشوش عماد الدٌن-  شباب تبسبست 22R30J2320    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
: مسير تم إنذاره          

 

 باإلحتجاج على الحكم 22R20E0104بوشمال رشدي رخصة رقم  ( مولودية شباب المخادمة )نادي مساعد مدرب قٌام - 

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

  (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101)  طبقا لنص المادة 16/11/2022

 :أحداث أشير عليها
 

 حٌث صرح الحكم الرئٌسً عن وقوع أحداث مخالفة للسٌر الحسن للمقابلة و التً تمثلت فً قٌام مناصري النادي المحلً- 

 طبقا لنص (مولودية شباب المخادمة ) علٌه قررت اللجنة معاقبة فرٌق  برمً الحجارة و (مولودية شباب المخادمة )  

  : ج01 الفقرة 49   المادة

 .  دون جمهور(01)مقابلة واحدة - 

 .16/11/2022فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  غرامة نافذة تدفع  دج10.000عشرة أالف - 

:غرامات  

  16/11/2022 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)  لنص المادة طبقا   بسبب عدم حضور مدرب النادي
 

:11/11/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب جامعة /  إتحاد عين البيضاء)  مقابلة 0142القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         مٌهوبً عبد الرزاق-  إتحاد عٌن البٌضاء 22R30J1995    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
   بن منصور عبد الباسط-  إتحاد عٌن البٌضاء 22R30J1544    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

          غٌدي سعٌد -  شباب جامعة 22R30J0765    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:11/11/2022فئة األكابر ليوم  ( أمل ورقلة / أولمبي الوادي)  مقابلة 0143القضية رقم   

:اإلنذارات  

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

   بن صحراوي مسعود-  أولمبً الوادي 22R30J0600    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

          محجوب نضال -  أمل ورقلة 22R30J1226    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         لعٌاضً عبد الجبار-  أمل ورقلة 22R30J1504    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         بولبٌنة عبد المجٌب-  أمل ورقلة 22R30J1603    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
       بن عبد الفتاح مصطفى-  أمل ورقلة 22R30J0050    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:      مسير تم إنذاره          
 

  ٌعاقبو علٌهالرئٌسً  الحكم باإلحتجاج على 001722R30Eرخصة رقم طرٌة محمد كمال  ( أمل ورقلة )ادي مدرب نقٌام - 

 طبقا  16/11/2022 ارٌختشهر إبتداء من  تدفع فً أجل دج 2.000 غرامة نافذة  قدرها+ النافذ لمقابلة واحدة   باإلقصاء 

 (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101)  لنص المادة  
 

 



:12/11/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد النخلة / شباب بلدية إليزي)  مقابلة 0144القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         دوٌبً محمد-  شباب بلدٌة إلٌزي 22R30J1158    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
   شمٌم عبد القادر-  شباب بلدٌة إلٌزي 22R30J0700    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌر   بطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1246 لسود أسامة-  إتحاد النخلة         

   لوبٌري المعراج-  إتحاد النخلة 22R30J0852    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:12/11/2022فئة األكابر ليوم  ( نجم بوغفالة / وفاق المغير)  مقابلة 0145القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         زوبٌر عبد القادر-  وفاق المغٌر 22R30J1657    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   سقاي عبد المولى-  نجم بوغفالة 22R30J0048    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

  (ب )الفوج 
 

:11/11/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد بريان / شباب قصر الحيران)  مقابلة 0146القضية رقم   

.بعد اإلطالع على ورقلة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر مراقب اللقاء-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌر   بطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1536 موالي فٌصل-  شباب قصر الحٌران     
خطٌر   بطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0861 بورقعة مبارك-  إتحاد برٌان   

:غرامات  

  16/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شباب قصر الحيران) ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 5.000 أالفخمسة - 

  اتأخرفً وصول الطبٌب مسوء التنظٌم المتمثل  بسبب  (هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131)  طبقا لنص المادة 

  . ما أدى إلى تأخر إنطالق المباراةلملعب إلى ا
 

:11/11/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد الخنق / وفاق عين ماضي)  مقابلة 0147القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         زاوي محمد-  وفاق عٌن ماضً 22R30J1734    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌر   بطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0126 ًستات أحمد عمار-  وفاق عٌن ماض   

         قٌدوشً نبٌل-  إتحاد الخنق 22R30J1259    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   بوكلٌلة محمد هٌثم-  إتحاد الخنق 22R30J1254    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:11/11/2022فئة األكابر ليوم  ( مستقبل موفلون / شباب بلدي عين صالح)  مقابلة 0148القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         بلبركة سهٌل-  شباب بلدي عٌن صالح 22R30J1264    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
   بلبركة عبد النور-  شباب بلدي عٌن صالح 22R30J0225    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بلبركة توفٌق-  شباب بلدي عٌن صالح 22R30J1025    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         هٌبة عثمان-  مستقبل موفلون 22R30J0382    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         درٌسً سلطان -  مستقبل موفلون 22R30J0322    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

       جرفور عبد السمٌع-  مستقبل موفلون 22R30J0330    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

 



 

:11/11/2022فئة األكابر ليوم  ( رائد سيدي ساعد / إتحاد أفلو)  مقابلة 0149القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         عبٌد أسامة-  إتحاد أفلو 22R30J2380    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   مباركً عبد الوهاب-  إتحاد أفلو 22R30J2382    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:غرامات  

  16/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( رائد سيدي ساعد )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

:12/11/2022فئة األكابر ليوم  ( هالل بلدية غرداية / نصر حاسي الدالعة)  مقابلة 0150القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         باهً أحمد-  نصر حاسً الدالعة 22R30J1079    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
   شكنان عبد القادر-  نصر حاسً الدالعة 22R30J1026    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بولرواح رضوان -  نصر حاسً الدالعة 22R30J1075    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         بشٌري عبد الكرٌم-  هالل بلدٌة غرداٌة 22R30J0810    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         قاسمً جمال -  هالل بلدٌة غرداٌة 22R30J0799    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

       والد نعٌمً عبد الكرٌم-  هالل بلدٌة غرداٌة 22R30J0819    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

 

:12/11/2022فئة األكابر ليوم  ( الشعار الرياضي نهقار / إتحاد حاسي الدالعة)  مقابلة 0151القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         بن خلٌفة محمد-  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J0649    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   بن السبع عدالن-  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J3384    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 باسعٌد عبد الغفور-  الشعار الرٌاضً نهقار 22R30J0172    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:غرامات  

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

. (هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا  بسبب عدم حضور مدرب النادي16/11/2022   
 

:12/11/2022فئة األكابر ليوم  ( مولودية البيضاء / رائد حاسي القارة)  مقابلة 0152القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
   بوفاتح ٌحً-  مولودٌة البٌضاء 22R30J1601    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         نوي سلٌمان-  مولودٌة البٌضاء 22R30J2232    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   جابري جلول-  مولودٌة البٌضاء 22R30J1454    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         سعٌدات النذٌر       -  رائد حاسً القارة 22R30J0573  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 
 

:11/11/2022فئة األكابر ليوم  ( نجم باب الوادي / أمل العقلة)  مقابلة 0153القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         ناقص سلٌم-  أمل العقلة 22R30J1667    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

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

  16/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( نجم باب الوادي )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

:11/11/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب الحدب / إتحاد قمار)  مقابلة 0154القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         دغمة عالء-  إتحاد قمار 22R30J0553    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
   بقً بلخٌر-  شباب الحدب 22R30J1903    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 نصٌري المهدي-  شباب الحدب 22R30J1892    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
            بن الزائر عارف -  شباب الحدب 22R30J1891  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:غرامات  

  16/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شباب الحدب )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

:11/11/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب سيدي بوعزيز/ إتحاد النزلة الوادي  ) مقابلة 0155القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         قدوري حمزة عبد الحفٌظ-  إتحاد النزلة الوادي 22R30J1650    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   رزاق بعرة أحمد-  إتحاد النزلة الوادي 22R30J1651    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1843 كدٌدة شعٌب -  إتحاد النزلة الوادي         

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1649 خنفور حمزة-  إتحاد النزلة الوادي   

         بن طاجٌن ناصر -  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1611    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
   جعفري إلٌاس-  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1615    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1542 بدوي عبد السالم-  شباب سٌدي بوعزٌز   
:      مسير تم إنذاره

 

 و علٌهالرئٌسً  الحكم باإلحتجاج على 008422R30Eرخصة رقم خطراوي سلٌم  ( إتحاد النزلة الوادي )ادي مدرب نقٌام - 

 طبقا  16/11/2022 ارٌختشهر إبتداء من  تدفع فً أجل دج 2.000 غرامة نافذة  قدرها+ النافذ لمقابلة واحدة   ٌعاقب باإلقصاء

  (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101)  لنص المادة  

 

 

 
 



 

:11/11/2022فئة األكابر ليوم  ( نادي بوغفالة / نادي المقارين)  مقابلة 0156القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         هنانً عبد الرحمان-  نادي المقارٌن 22R30J2339    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   برغدة أسامة-  نادي المقارٌن 22R30J2336    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 برجً عبد المالك-  نادي بوغفالة 22R30J0036    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         نصٌري محمد ٌاسٌن-  نادي بوغفالة 22R30J1398    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:11/11/2022فئة األكابر ليوم  ( نادي أم الطيور / أمل سوف)  مقابلة 0157القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         قنً سلٌم-  أمل سوف 22R30J1756    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
   بن شرودة حمزة-  أمل سوف 22R30J2756    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 سوفً سٌف الدٌن-  نادي أم الطٌور 22R30J3224    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         براكتً محمد-  نادي أم الطٌور 22R30J0658    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 مراد عبد الحق-  نادي أم الطٌور 22R30J0638    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         دقلة عبد الوهاب-  نادي أم الطٌور 22R30J1489    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 :مسير أشير عليه

الرئٌسً   الحكم باإلحتجاج على ( نادي أم الطيور )  أحد مسٌري فرٌق22R30D0045جلٌلة عبد الرحٌم رخصة رقم قٌام - 

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

  (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101)  لنص المادة طبقا 16/11/2022 
 

 

:12/11/2022فئة األكابر ليوم  ( أهلي القرارة / شباب حاسي مسعود)  مقابلة 0158القضية رقم   
 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر حكم المقابلة-   

:اإلنذارات  

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

   عٌاض معاد شرف الدٌن-  شباب حاسً مسعود 22R30J1700    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 ذٌب خنٌش-  أهلً القرارة 22R30J0297    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         فقٌر الحاج عمر-  أهلً القرارة 22R30J0295    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         كرٌبع أحمد-  أهلً القرارة 22R30J0294    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
والد مبارك ٌعقوب           -  أهلً القرارة 22R30J0267 بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم  

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

 :مسير أشير عليه

 و كان (شباب حاسي مسعود  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً عن تعرضه لإلعتدائٌن اللفظً والجسدي من طرف رئٌس نادي - 

 :(أ  ) الفقرة 114  ذلك بعد نهاٌة اللقاء و علٌه قررت اللجنة تطبٌق نص المادة

 .16/11/2022إبتداء من تارٌخ  (02 )تٌنباإلقصاء النافذ لمدة سن (شباب حاسي مسعود  ) رئٌس ناديمعاقبة - 

 .16/11/2022 غرامة نافذة تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 20.000 عشرون ألف- 

 

 

 



 

:12/11/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب سيدي عمران / إتحاد بلدية أنقوسة)  مقابلة 0159القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         مسعودي عبد النور-  إتحاد بلدٌة أنقوسة 22R30J1179    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بن صغٌر عبد الرزاق-  شباب سٌدي عمران 22R30J0759    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 حجاٌجً ٌاسٌن-  شباب سٌدي عمران 22R30J0813    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:15/11/2022فئة األكابر ليوم  ( أمل العقلة / أهلي القرارة)  مقابلة 0160القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0297 الداودي حرز هللا-  أهلً القرارة         
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1672 دٌدي عمارة-  أمل العقلة   

 

:15/11/2022فئة األكابر ليوم  ( القبة تماسين / سيدي بلخير الشط)  مقابلة 0161القضية رقم   
 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         جعفور ٌحً-  سٌدي بلخٌر الشط 22R30J1532    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
   مرٌومة هٌثم-  القبة تماسٌن 22R30J2041    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 قٌطون محمد الطاهر-  القبة تماسٌن 22R30J2046    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:غرامات  

بسبب  و ذلك16/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (القبة تماسين) غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة -   

  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131)  هذا تطبٌقا لنص المادةو لملعب إلى ا المتأخر الوصول  فًسوء التنظٌم المتمثل 

    . (هواة 
 

 ( ب )الفوج 
 

:04/11/2022فئة األكابر ليوم  ( مولودية بامنديل / مولودية حاسي مسعود)  مقابلة 0162القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         مهٌري بدر الدٌن-  مولودٌة حاسً مسعود 22R30J2158    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
   بلعباس عابد-  مولودٌة حاسً مسعود 22R30J2419    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خروبً عبد الكرٌم-  مولودٌة حاسً مسعود 22R30J2537    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    16/11/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

                             (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة  16/11/2022

مفرج محمد مصطفى-  مولودٌة حاسً مسعود 22R30J2156    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    16/11/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

                             (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة  16/11/2022

   طٌبً الطٌب-  مولودٌة بامندٌل 22R30J2447    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
          نقاٌس عبد العزٌز -  مولودٌة بامندٌل 21R30J0733 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

 

 

 

 

 



 

:11/11/2022فئة األكابر ليوم  ( مولودية بامنديل / نادي سيدي خويلد)  مقابلة 0163القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         تلٌلً عبد هللا-  نادي سٌدي خوٌلد 22R30J0980    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   نقاٌس عبد العزٌز-  مولودٌة بامندٌل 22R30J0733    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 بوطبة بالل-  مولودٌة بامندٌل 22R30J0718    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         مش هاشم-  مولودٌة بامندٌل 22R30J0728    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 
 

:11/11/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب عين قديمة /مولودية حاسي مسعود )  مقابلة 0164القضية رقم   

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر حكم المقابلة-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2355 مفٌصل زكرٌاء-  مولودٌة حاسً مسعود         
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2155 حسانً الحاج بلقاسم-  مولودٌة حاسً مسعود   

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2419 بلعباس عابد-  مولودٌة حاسً مسعود 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2420 جغبالة نور الدٌن-  مولودٌة حاسً مسعود         
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2159 فروحات عبد القادر-  مولودٌة حاسً مسعود         

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2434 رواي عبد العزٌز-  شباب عٌن قدٌمة   
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2475 بركة مٌلود-  شباب عٌن قدٌمة 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2449 معمري عمار-  شباب عٌن قدٌمة         
سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2457 معمري محمد إسالم-  شباب عٌن قدٌمة      

:أحداث أشير عليها  

 حٌث صرح الحكم الرئٌسً عن وقوع شجار جماعً بٌن العبً الفرٌقٌن بعد نهاٌة المباراة و قد تم تحدٌد هوٌة الالعبٌن- 

 (مولودية حاسي مسعود  )من فرٌق  242222R20Jاإلثنٌن اللذان تسببا فً هاته األحداث و هما المخفً حسٌن رخصة رقم 

 .(شباب عين قديمة  )من فرٌق  245722R20J و معمري محمد إسالم رخصة رقم 
 

 ن القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة م05 فقرة 119نطبق نص المادة 
 

 .مقابالت نافذة ( 03) بـ  (مولودية حاسي مسعود  )من فرٌق  242222R20Jمعاقبة الالعب المخفً حسٌن رخصة رقم - 

 .16/11/2022دفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ناقذة تغرامة  دج3.000ثالثة أالف - 

فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   (مولودية حاسي مسعود  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي دج 15.000خمسة عشرة ألف - 

 16/11/2022.. 

 .مقابالت نافذة ( 03) بـ  (شباب عين قديمة  )من فرٌق  245722R20Jمعاقبة الالعب معمري محمد إسالم رخصة رقم - 

 .16/11/2022دفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  نافذة تغرامة  دج3.000ثالثة أالف - 

 .16/11/2022فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شباب عين قديمة  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي دج 15.000خمسة عشرة ألف - 

:غرامات  

  بسبب16/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (مولودية حاسي مسعود) غرامة ٌدفعها نادي  دج 10.000عشرة أالف - 

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

  بسبب16/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شباب عين قديمة) غرامة ٌدفعها نادي  دج 10.000عشرة أالف - 

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

 

 

 

 



:11/11/2022فئة األكابر ليوم  ( مولودية سيدي سليمان /إتحاد الزقم )  مقابلة 0165القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1478 بوزغاٌة الجٌالنً-  إتحاد الزقم         
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1436 دحدة عبد الكرٌم-  إتحاد الزقم   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
العابد ٌاسر           -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 22R30J1707 بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم  

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

:غرامات  

  16/11/2022 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)  لنص المادة طبقا   بسبب عدم حضور مدرب النادي
 

:11/11/2022فئة األكابر ليوم  ( مستقبل بلدة عمر /شباب لقراف )  مقابلة 0166القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         خنفر أحمد-  شباب لقراف 22R30J0664    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   بوقفة مسلم-  شباب لقراف 22R30J0180    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 زناتً خالد-  شباب لقراف 22R30J0272    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0183 بوقفة ولٌد-  شباب لقراف         
:غرامات  

بسبب  و ذلك16/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شباب لقراف) غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة -   

طبقا لنص المادةما أدى إلى تأخر بداٌة المباراة لملعب وصول الحماٌة المدنٌة إلى ا  فً تأخرسوء التنظٌم المتمثل   

. (هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131)    

 

:12/11/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب القواطين / مولودية المقارين)  مقابلة 0167القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         بوخلوة عبد المومن-  مولودٌة المقارٌن 22R30J1107    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1150 تالة عماد الدٌن-  مولودٌة المقارٌن         
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1110 محلً ٌوسف-  مولودٌة المقارٌن   

عطاء هللا علً-  شباب القواطٌن 22R30J2135    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    16/11/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

                             (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة  16/11/2022

 :مسير أشير عليه

 و علٌهالرئٌسً  الحكم  باإلحتجاج على22R30E0116فارس عبد العزٌز رخصة رقم  ( شباب القواطين )ادي مدرب نقٌام - 

 16/11/2022 ارٌختشهر إبتداء من  تدفع فً أجل دج 2.000 غرامة نافذة  قدرها+ واحدة  النافذ لمقابلة باإلقصاء ٌعاقب

  (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101)  لنص المادة طبقا
 

بسبب  و ذلك16/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شباب القواطين) غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة -   

  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131)  هذا تطبٌقا لنص المادةو لملعب إلى ا المتأخر الوصول  فًسوء التنظٌم المتمثل 

    . (هواة 
 

 

 

 

 



 

:12/11/2022فئة األكابر ليوم  (أولمبي بوعامر  /مدرسة امل النزلة )  مقابلة 0168القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         مازوزي حمزة-  مدرسة امل النزلة 22R30J0033    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 برغدة تامر عماد-  مدرسة امل النزلة 22R30J0105    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 لحرش عامر-  مدرسة امل النزلة 22R30J0058    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         قوٌسم بدر الدٌن-  أولمبً بوعامر 22R30J1874    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:غرامات  

  16/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( أولمبي بوعامر )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

 ( ج )الفوج 
 

:11/11/2022فئة األكابر ليوم  ( أمل عين ماضي / اإلتحاد الرياضي بلدية األغواط)  مقابلة 0169القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         بن تربح نور الدٌن -  اإلتحاد الرٌاضً بلدٌة األغواط 22R30J2148    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
   عوٌسً محمد األمٌن-  اإلتحاد الرٌاضً بلدٌة األغواط 22R30J2024    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         بهلولً مٌلود-  أمل عٌن ماضً 22R30J0400    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
   سلٌمً ٌاسٌن-  أمل عٌن ماضً 22R30J0357    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:11/11/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد العسافية /مستقبل لماضي )  مقابلة 0170القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1238 ًبن خدة فٌصل-  مستقبل لماض         
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2272 ًزٌدي قدور-  مستقبل لماض   

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1786 ًزاكً عٌسى-  مستقبل لماض 
         شبٌر الدٌن -  مستقبل لماضً 22R30J2562    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0493 صاولً مختار-  إتحاد العسافٌة         

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0503 بدوي الطاهر-  إتحاد العسافٌة   
:العب أشير عليه  

 

 ( 04)  باإلقصاء النافذ ألربعة  (إتحاد العسافية)  من نادي 050922R30J رخصة رقم بلة عمر البشٌر معاقبة الالعب -

  112 ) لنص المادة طبقا 16/11/2022تدفع فً أجل  شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000غرامة نافذة قدرها + مقابالت  

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

:      مسير أشير عليه

  بإهانة الحكم الرئٌسً و بالتال22R30E0101ًٌوسف ٌاسٌن رخصة رقم  ( إتحاد العسافية)  مساعد مدرب ناديقٌام - 

ظٌفة لهما صلة بكرة القدم إبتداء من تارٌخ و نشاط أو كل مارسةمن م  أشهر بمنعه(06) ٌعاقب باإلقصاء النافذ لستة 

طبقا لنص المادة  16/11/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   دج10.000 نافذة  قدرها غرامة  + 16/11/2022 

.  (لبطولة كرة القدم هواة  من القانون المنظم112)  

:غرامات  

بسبب  و ذلك16/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (مستقبل لماضي) غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة -   

طبقا لنص المادةما أدى إلى تأخر بداٌة المباراة لملعب وصول رجال القوة العمومٌة إلى ا  فً تأخرسوء التنظٌم المتمثل   

.  (هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131)  

 



 

:12/11/2022فئة األكابر ليوم  ( وفاق بريدة /نادي الضاية بن ضحوة )  مقابلة 0170القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 أوالد عبد هللا سعٌد-  نادي الضاٌة بن ضحوة 22R30J0965    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0720 ثابت أحمد-  نادي الضاٌة بن ضحوة 
   طهاري نور الدٌن-  وفاق برٌدة 22R30J2994    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:12/11/2022فئة األكابر ليوم  ( وداد مدينة زلفانة /رائد متليلي )  مقابلة 0171القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         عزاوي الشٌخ  -  رائد متلٌلً 22R30J2112    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 عزاوي ٌاسٌن-  رائد متلٌلً 22R30J2925    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   لبقع عبد هللا-  رائد متلٌلً 22R30J2388    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2100 ًقرباتً عبد الصمد-  رائد متلٌل 

         بوزاٌدة عبد الكرٌم-  وداد مدٌنة زلفانة 22R30J0166    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
   دحو أحمد-  وداد مدٌنة زلفانة 22R30J1099    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

 تسوية وضعية عقابية
 

  10/11/2022 بتارٌخ 080 المسجل تحت رقم (هالل بلدية غرداية  )بعد اإلطالع على الطلب المودع من طرف نادي - 

 .2022/2023 فئة األكابر خالل الموسم 0821R30J21الرامً إلى تسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعب كتٌلة الشٌخ رخصة رقم  

  أثناء لقاء14/10/2022تحصل على بطاقة حمراء بسبب الخطاء الجسٌم بتارٌخ كتٌلة الشٌخ قد  أن الالعب حٌث- 

 .الدور الثانً من كأس الجمهورٌة (أهلي القرارة / هالل بلدية غرداية  ) 

  .(02)كتٌلة الشٌخ  باإلقصاء النافذ لمقابلتٌن حٌث تمت معاقبة الالعب - 

  ٌتم إشراكه  لم0821R30J21كتٌلة الشٌخ رخصة رقم  قد صرح بأن الالعب (هالل بلدية غرداية ) حٌث أن فرٌق - 

  بتارٌخ (شباب بلدية عين صالح / هالل بلدية غرداية  )فً المقابلة الموالٌة الخاصة ببطولة القسم الجهوي و التً جمعت 

 .  و بالتالً تتبقى له مقابلة واحدة لتنتهً كامل عقوبته21/10/2022

 (هالل بلدية غرداية / رائد حاسي القارة  ) قد تم إشراكه فً مقابلة 0821R30J21كتٌلة الشٌخ رخصة رقم الالعب حٌث أن - 

  مقابالت و التً لم ٌتبقى له منها سوى(02) دون إستنفاذه لباقً العقوبة المسلطة علٌه و المحددة بـ 28/10/2022بتارٌخ 

 . ٌستدعً تسوٌة وضعٌته العقابٌةاألمر الذي( 01) مقابلة واحدة 
   

بعد الدراسة قررت اللجنة 
 

  134المادة  نطبق نص (هالل بلدية غرداية  ) من فرٌق 0821R30J21 الالعب كتٌلة الشٌخ رخصة رقم لتسوٌة وضعٌة- 

. هواةمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم   

 مقابلة+ ذ بسبب الخطاء الجسٌم  إقصاء ناف(02)بمقابلتٌن  0821R30J21معاقبة الالعب كتٌلة الشٌخ رخصة رقم - 

إبتداء من  مقابالت نافذة  (03) ثالثة ٌساوي فً المجموع ما(  01 + 02)  متعلقة بالتسوٌة أي (01) واحدة 

 .16/11/2022 تارٌخ 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 تسوية وضعية عقابية
 

  13/11/2022 بتارٌخ 081 المسجل تحت رقم (إتحاد قمار  )بعد اإلطالع على الطلب المودع من طرف نادي - 

 .2022/2023 فئة األكابر خالل الموسم 0316R30J21الرامً إلى تسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعب قحف بوبكر رخصة رقم  

  أثناء لقاء21/10/2022تحصل على بطاقة حمراء بسبب السب العلنً داخل الملعب بتارٌخ قحف بوبكر قد  أن الالعب حٌث- 

 .الجولة األولى من بطولة القسم الجهوي الثانً (إتحاد قمار / القبة تماسين  ) 

  تدفع فً أجل شهردج 3.000غرامة مالٌة قدرها + ( 02)قحف بوبكر باإلقصاء النافذ لمقابلتٌن حٌث تمت معاقبة الالعب - 

  .27/10/2022 إبتداء 

  قد تم إشراكه فً المقابلتٌن0316R30J21قحف بوبكر رخصة رقم  قد صرح بأن الالعب (إتحاد قمار ) حٌث أن فرٌق - 

 بتارٌخ  (أهلي القرارة / إتحاد قمار  ) اللتان تلتا المقابلة التً تحصل خاللها على البطاقة الحمراء حٌث شارك فً مقابلة 

 .04/11/2022بتارٌخ  (نجم باب الوادي إتحاد قمار  ) و أٌضا شارك فً مقابلة 29/10/2022

  قد تم إشراكه0316R30J21قحف بوبكر رخصة رقم  أن الالعب (إتحاد قمار  )حٌث ثبت من خالل تصرٌحات فرٌق - 

 .  و هو تحت طائلة العقوبة األمر الذي ٌتطلب تسوٌة وضعٌته العقابٌة
 

بعد الدراسة قررت اللجنة 
 

  134المادة  نطبق نص (إتحاد قمار  )من فرٌق  0316R30J21 الالعب قحف بوبكر رخصة رقم لتسوٌة وضعٌة- 

. هواةمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم   

 السب العلنً داخل الملعب ذ بسبب  إقصاء ناف(02) بمقابلتٌن 0316R30J21معاقبة الالعب قحف بوبكر رخصة رقم - 

إبتداء من  مقابالت نافذة  (03) ثالثة ٌساوي فً المجموع ما(  01 + 02)  متعلقة بالتسوٌة أي (01)مقابلة واحدة + 

 .11/11/2022 تارٌخ 
 

 

 إستئناف

:02 المحضر رقم 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 إلٌزي 

السلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب      22R30J1158 دوٌبً محمد  -  شباب بلدٌة إلٌزي 

: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
 

 

 .الباقي دون تغيير

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

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

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر حكم المقابلة-   

: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

:غرامات  

  20/10/2022  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شباب لقراف  )ٌدفعها نادينافذة غرامة  دج 20.000 فعشرون أل -

كرة القدم   من القانون المنظم لبطولة86) لنص المادة  دم تأكٌد اإلحتراز التقنً المدون على ورقة المقابلة طبقا سبب   ب  

. (هواة  
 

 .الباقي دون تغيير

 

 

 

 

 

                             المسير اإلداري لقسم اإلنضباط  
                           دريس الهواري               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


