
 اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 ورقلة–  القدم لكرةالرابطة الجهوية 

2022/2023الموسم الرٌاضً   

07:المحضر رقم  

01/12/2022: الجلسة المنعقدة بتارٌخ  
 

 

  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي األول فئة 

 

(أ  )الفوج   
 

:25/11/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد النخلة/  أولمبي الوادي ) مقابلة 0207القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  شراحً مختار-  أولمبً الوادي 22R30J0713    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         مومن بكوش أحمد تجانً-  إتحاد النخلة 22R30J0854    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:25/11/2022فئة األكابر ليوم  ( وفاق المغير / شباب بلدية إليزي)  مقابلة 0208القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  لعور عمار-  شباب بلدٌة إلٌزي 22R30J0701    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         زٌن إسحاق-  وفاق المغٌر 22R30J1655    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  سوفً عبد الحق-  وفاق المغٌر 22R30J1629    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:25/11/2022فئة األكابر ليوم  ( نادي المنظر الجميل / شباب جامعة)  مقابلة 0209القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  سعٌد عامر-  شباب جامعة 22R30J0796    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         عتٌق زٌد نصر الدٌن-  نادي المنظر الجمٌل 22R30J1414    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  بن عبد هللا محمد الصغٌر-  نادي المنظر الجمٌل 22R30J0257    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
            رزٌق نجم الدٌن    -  نادي المنظر الجمٌل 22R30J0704  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:25/11/2022فئة األكابر ليوم  ( أمل ورقلة / إتحاد عين البيضاء)  مقابلة 0210القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن الدٌن ٌوسف-  إتحاد عٌن البٌضاء 22R30J1696    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         بن عمار رابح-  أمل ورقلة 22R30J0572    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  بن عبد الفتاح مصطفى-  أمل ورقلة 22R30J0050    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

 

 

 



:25/11/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب تبسبست / إتحاد الهمايسة)  مقابلة 0211القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0015 سباق محمد إسماعٌل-  إتحاد الهماٌسة  

         قسومة ولٌد-  إتحاد الهماٌسة 22R30J0084    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  العٌفاوي بالل-  إتحاد الهماٌسة 22R30J1996    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2833 طالب عبد المنتصر-  شباب تبسبست 
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  نصٌري محمد حاج            -  شباب تبسبست 22R30J2312  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

نهاب جالل           -  شباب تبسبست 22R30J3101 بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم  

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

:25/11/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب قصر ورقلة / وفاق مقر)  مقابلة 0212القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن دحمان أحمد-  وفاق مقر 22R30J4083    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         نصٌب عبد هللا-  وفاق مقر 22R30J2163    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  محجر عماد الدٌن-  شباب قصر ورقلة 22R30J1384    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 صٌد محمد فارس-  شباب قصر ورقلة 22R30J1389    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:26/11/2022فئة األكابر ليوم  ( نجم بوغفالة/  مولودية شباب المخادمة ) مقابلة 0213القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  شاٌب محمد عبد الباسط-  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J2495    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         بوصبٌعة محمد أمٌن-  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J2246    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

  (ب )الفوج 
 

:25/11/2022فئة األكابر ليوم  ( الشعار الرياضي نهار / رائد حاسي القارة)  مقابلة 0214القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  سعٌدات نذٌر-  رائد حاسً القارة 22R30J0573    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         سعٌدات أٌوب-  رائد حاسً القارة 22R30J0910    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌر   بطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0929 مبٌرٌكة حمزة-  الشعار الرٌاضً نهقار  
:غرامات  

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

من القانون 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا  بسبب عدم حضور مدرب النادي و حضور مساعده نٌابة عنه01/12/2022    

  (.هواة  المنظم لبطولة كرة القدم  

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

من القانون 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا  بسبب عدم حضور مدرب النادي و حضور مساعده نٌابة عنه01/12/2022    

  (.هواة  المنظم لبطولة كرة القدم  
 

 

 

 



 

:25/11/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد الخنق / هالل بلدية غرداية)  مقابلة 0215القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  ثابت محمد فوزي-  هالل بلدٌة غرداٌة 22R30J1216    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         صواتً رٌاض نصر الدٌن-  هالل بلدٌة غرداٌة 22R30J0820    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 األمٌن بن جلول محمد-  هالل بلدٌة غرداٌة 22R30J0805    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 قدوري الطٌب-  إتحاد الخنق 22R30J1661    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 شٌبوط إبراهٌم-  إتحاد الخنق 22R30J1660    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

 

:25/11/2022فئة األكابر ليوم  ( مولودية البيضاء / نصر حاسي الدالعة)  مقابلة 0216القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1031 بن غٌة مسعود-  نصر حاسً الدالعة  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1265 بن فراح محمد-  نصر حاسً الدالعة         

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1026 شقنان عبد القادر-  نصر حاسً الدالعة 

  بن مهٌة صهٌب-  نصر حاسً الدالعة 22R30J1039    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 باهً أحمد-  نصر حاسً الدالعة 22R30J1079    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1601 بوفاتح ٌحً-  مولودٌة البٌضاء  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1454 جابري جلول-  مولودٌة البٌضاء         

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  ورنٌقً عبد الرحمان           -  نصر حاسً الدالعة 22R30J2296  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

  جلٌطً توفٌق                   -  مولودٌة البٌضاء 22R30J1185  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:غرامات  

  بسبب01/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (نصر حاسي الدالعة) غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة- 

. ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة130) قا لنص المادة طب  ( إنذارات06) التسٌٌر للفرٌق سوء  

 

:25/11/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد بريان / شباب بلدية عين صالح)  مقابلة 0217القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  علوانً ٌوسف-  شباب بلدٌة عٌن صالح 22R30J1076    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0209 بن مبٌرٌك إسحاق-  شباب بلدٌة عٌن صالح         

  بن طرافة نصر الدٌن-  إتحاد برٌان 22R30J2048    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0868 روان أٌمن -  إتحاد برٌان 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  مرسلً ٌوسف                  -  شباب بلدٌة عٌن صالح 22R30J1040  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:غرامات  

  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ( شباب بلدية عين صالح )ٌ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 النادي01/12/2022  

 

 

 



 

 

 

:25/11/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب قصر الحيران / إتحاد حاسي الدالعة)  مقابلة 0218القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  عبٌدات ٌاسٌن-  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J0652    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         فروج عمر-  شباب قصر الحٌران 22R30J0891    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:26/11/2022فئة األكابر ليوم  ( رائد سيدي ساعد / وفاق عين ماضي)  مقابلة 0219القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن المواز عبد القادر-  رائد سٌدي ساعد 22R30J0625    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  حفصً إلٌاس                   -  وفاق عٌن ماضً 22R30J2040  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:غرامات  

  01/12/2022  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

 

:26/11/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد أفلو / مستقبل موفلون)  مقابلة 0220القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
        أوالد أنٌال موسى-  مستقبل موفلون 22R30J0326    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

عقبة كنتة حسٌن-  مستقبل موفلون 22R30J0323    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    01/12/2022 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  01/12/2022

فرقً محمد-  مستقبل موفلون 22R30J0329    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    01/12/2022 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  01/12/2022

  خملول إلٌاس-  إتحاد أفلو 22R30J2540    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2387 بوفاتح مٌلود-  إتحاد أفلو         

خاتري أحمد زهٌر-  إتحاد أفلو 22R30J2460    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    01/12/2022 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  01/12/2022
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي الثاني فئة 

 

 (أ  )الفوج 
 

:25/11/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب سيدي عمران / شباب سيدي بوعزيز)  مقابلة 0221القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  مٌمونً عبد المطلب-  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1541    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         طوٌل ربٌع-  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1493    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  عرٌبً فتحً-  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1652    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         سوٌلم هشام-  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1806    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  جالخ صابر-  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1842    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         قسوم سٌف الدٌن-  شباب سٌدي عمران 22R30J0750    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         ناصر المعتز باهلل-  شباب سٌدي عمران 22R30J0812    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)  لنص المادة طبقا  بسبب عدم حضور مدرب النادي01/12/2022  

 

  بسبب01/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شباب سيدي بوعزيز) غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة- 

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

 

:25/11/2022فئة األكابر ليوم  ( أهلي القرارة / إتحاد النزلة الوادي)  مقابلة 0222القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1651 رزاق بعرة أحمد-  إتحاد النزلة الوادي  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J3412 مٌسة عبد العزٌز-  إتحاد النزلة الوادي         
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1487 بلقاضً أنس-  إتحاد النزلة الوادي  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0740 بن علٌة محمد-  أهلً القرارة         

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0290 مسقم عادل-  أهلً القرارة  

         ذٌب خٌنش-  أهلً القرارة 22R30J0297    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار 

    01/12/2022 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  01/12/2022

:غرامات  

  01/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( إتحاد النزلة 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

 

:25/11/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب الحدب / شباب حاسي مسعود)  مقابلة 0223القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن الزوخ صدام-  شباب الحدب 22R30J1907    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1903 بقً بلخٌر-  شباب الحدب         

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1890 ثلٌب صهٌب-  شباب الحدب  
:غرامات  

  بسبب01/12/2022  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ(شباب الحدب ) ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا  عدم حضور مدرب النادي و حضور مساعده نٌابة عنه  

  (.هواة 

 



 

 

:25/11/2022فئة األكابر ليوم  ( نادي بوغفالة / أمل العقلة)  مقابلة 0224القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2042 العماري عبد الرزاق-  أمل العقلة        

دٌدي عمارة-  أمل العقلة 22R30J1672    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    01/12/2022 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  01/12/2022

  أبا ٌحً عبد القادر-  نادي بوغفالة 22R30J4179    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0558 ماضوي مصطفى-  نادي بوغفالة         
 

 
 

:26/11/2022فئة األكابر ليوم  ( أمل سيدي مهدي / نادي المقارين)  مقابلة 0225القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  عرعار عبد السمٌع-  نادي المقارٌن 22R30J3065    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         محلً عبد اإلله-  نادي المقارٌن 22R30J2222    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  أهنانً تامر-  نادي المقارٌن 22R30J2325    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

طراد عمر-  نادي المقارٌن 22R30J2308    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    01/12/2022 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  01/12/2022

:غرامات  

  01/12/2022 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)  لنص المادة طبقا  بسبب عدم حضور مدرب النادي
 

:26/11/2022فئة األكابر ليوم  ( نجم باب الوادي / سيدي بلخير الشط)  مقابلة 0226القضية رقم   

:اإلنذارات  

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

         جوهري عبد القادر-  سٌدي بلخٌر الشط 22R30J1631    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  تلٌلً عبد المالك-  سٌدي بلخٌر الشط 22R30J1805    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J3029 بوسعٌد فتح الدٌن-  سٌدي بلخٌر الشط         

         جالبً هشام-  نجم باب الوادي 22R30J2527    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  سدٌرة ٌاسٌن-  نجم باب الوادي 22R30J2528    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2866 نصٌب عصام-  نجم باب الوادي         
 :أحداث أشير عليها

 أنه ال لم تكن إال 43 برمً الحجارة على مساعده الحكم الثانً و ذلك الدقٌقة (سيدي بلخير الشط ) قٌام مناصري نادي - 

 :علٌه قررت اللجنة  هنالك أٌة إصابات جسدٌة و
 

لمنظم لبطولة كرة القدم هواة األتحاد الجزائري ا من قانون(ج  ) الفقرة 49نطبق نص المادة   
 

.  دون جمهور(01)بمقابلة واحدة  (أوالد سيدي بلخير الشطي ) معاقبة فرٌق     -   

 .01/12/2022فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  غرامة نافذة تدفع  دج10.000عشرة أالف  - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

:26/11/2022فئة األكابر ليوم  ( القبة تماسين / إتحاد بلدية أنقوسة)  مقابلة 0227القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  دادي أسامة-  إتحاد بلدٌة أنقوسة 22R30J1720    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         بن درٌغم ٌونس-  إتحاد بلدٌة أنقوسة 22R30J1368    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  فارورو سفٌان-  القبة تماسٌن 22R30J2045    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  

  01/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( القبة تماسين )ٌ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

 

(ب  )الفوج   
 

:25/11/2022فئة األكابر ليوم  ( أولمبي بوعامر / شباب لقراف)  مقابلة 0228القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بسً عبد الرزاق-  شباب لقراف 22R30J0656    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
      بروبة محمد-  أولمبً بوعامر 22R30J1866    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  

  01/12/2022 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)  لنص المادة طبقا  بسبب عدم حضور مدرب النادي

 

:25/11/2022فئة األكابر ليوم  ( مولودية سيدي سليمان / نادي سيدي خويلد)  مقابلة 0229القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بوخرشة عماد الدٌن-  نادي سٌدي خوٌلد 22R30J0981    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 عشو محمد-  نادي سٌدي خوٌلد 22R30J0978    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

      مرخوفً سفٌان-  مولودٌة سٌدي سلٌمان 22R30J1777    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بركبٌة عبد الحمٌد              -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 22R30J1779  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

 

  (:25/11/2022فئة األكابر ليوم  (شباب عين قديمة / مولودية المقارين  ) مقابلة 230القضية رقم 
 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

  من الشوط األول وذلك بسبب مغادرة سٌارة اإلسعاف الملعب و بعد اإلنتظار لمدة13حٌث أن المقابلة توقفت فً الدقٌقة - 

. تم اإلعالن عن توقف المباراة د 15   
 

( مرحلة الذهاب ) القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  من21نطبق نص المادة   
 

.(شباب عين قديمة  ) لصالح نادي 03/00بنتٌجة  (مولودية المقارين  )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -   

.01/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (مولودية المقارين  ) غرامة نافذة ٌدفعها نادي  دج10.000عشرة أالف -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

:25/11/2022فئة األكابر ليوم  ( مستقبل بلدة عمر/  بامنديل مولودية)  مقابلة 0231القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  مش الصدٌق-  مولودٌة بامندٌل 22R30J2446    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 شنٌن نبٌل-  مولودٌة بامندٌل 22R30J2945    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
      بوطبة بالل-  مولودٌة بامندٌل 22R30J0718    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 مرابط فرحات محمد الطاهر-  مستقبل بلدة عمر 22R30J1285    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:      مسير تم إنذاره

 

 باإلحتجاج  008122R30Eرخصة رقم منصورة عبد الغنً  ( مستقبل بلدة عمر )ادي مساعد مدرب صنف األكابر بنقٌام - 

شهر  تدفع فً أجل دج 2.000 غرامة نافذة  قدرها+ النافذ لمقابلة واحدة   ٌعاقب باإلقصاءو علٌهالرئٌسً  مساعد الحكم على

 (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101)  لنص المادة طبقا 01/12/2022 ارٌخت إبتداء من 

:غرامات  

  01/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( مولودية بامنديل )ٌ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
 
 

:25/11/2022فئة األكابر ليوم  ( أتليتيك حاسي مسعود / إتحاد الزقم)  مقابلة 0232القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  لعوٌنً محمد بشٌر-  إتحاد الزقم 22R30J1399    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 شرٌف حمزة-  إتحاد الزقم 22R30J1562    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2039 لٌفة عباس-  إتحاد الزقم      
 تجانً ٌعقوب-  أتلٌتٌك حاسً مسعود 22R30J0991    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0988 بازٌن عبد هللا-  أتلٌتٌك حاسً مسعود      

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  أعمر إسحاق                   -  أتلٌتٌك حاسً مسعود 22R30J4373  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:26/11/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب القواطين/  حاسي مسعود مولودية)  مقابلة 0233القضية رقم   

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة-   

.بعد اإلطالع على تقرٌر محافظ اللقاء-   

.(مولودية حاسي مسعود  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  حرمة عبد الحفٌظ-  مولودٌة حاسً مسعود 22R30J2071    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 فار محمود-  شباب القواطٌن 22R30J2251    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

      عقال عاطف-  شباب القواطٌن 22R30J2283    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 لعبسً محمد الطاهر-  شباب القواطٌن 22R30J2554    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

      بره عبد المنعم-  شباب القواطٌن 22R30J2555    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:      مسير أشير عليه

 بإهانة  22R30E0047كورٌنً محمد بدر الدٌن رخصة رقم  ( مولودية حاسي مسعود)  مدرب صنف األكابر بناديقٌام - 

  أشهر بمنعه من مزاولة أي نشاط أو ظٌفة لهما صلة بكرة القدم (06)ستة لمدة النافذ  و علٌه ٌعاقب باإلقصاءالحكم الرئٌسً 

طبقا  01/12/2022تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000 غرامة نافذة  قدرها  +01/12/2022 إبتداء من تارٌخ

.  (لبطولة كرة القدم هواة المنظم  من القانون112)   لنص المادة
 

 



:26/11/2022فئة األكابر ليوم  ( شهداء قمار / أمل سوف)  مقابلة 0234القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  زواري أحمد أحمد وائل-  أمل سوف 22R30J2329    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 غربً محمد-  أمل سوف 22R30J2518    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  جابر سامً-  أمل سوف 22R30J1746    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 براهمً أٌمن-  أمل سوف 22R30J1799    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
      ذٌب محمد أمٌن-  شهداء قمار 22R30J0275    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

      شعر محمد بشٌر-  شهداء قمار 22R30J0406    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:غرامات  

 

سوء بسبب  و ذلك01/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (أمل سوف) غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة -   

  عن العودة إلستئناف اللعب بعد فترة اإلستراحة ما بٌن الشوطٌن األول و الثانً مع عدم إحترام تأخرال  فً التنظٌم المتمثل

   . (هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131)  قا لنص المادةطب  دقائق05 األوامر الصادرة عن حكم اللقاء لمدة 
 

:26/11/2022فئة األكابر ليوم  ( نادي ام الطيور / مدرسة أمل النزلة)  مقابلة 0235القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0104 فرحً صدٌق-  مدرسة أمل النزلة  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0092 خلفاوي لخضر-  مدرسة أمل النزلة 

براهٌمً أشرف-  نادي أم الطٌور 22R30J0659    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    01/12/2022 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  01/12/2022

البار أشرف-  نادي أم الطٌور 22R30J0657    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    01/12/2022 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  01/12/2022

سلبً بطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0636 حاج سعٌد محمد السعٌد- نادي ام الطٌور   
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0609 عزام محمد-  نادي ام الطٌور 

:      مسير تم إنذاره
 

 باإلحتجاج على الحكم 001922R30Eرخصة رقم بالعٌد مسعود  ( نادي أم الطيور ) مدرب صنف األكابر بفرٌققٌام - 

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

 (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101)  لنص المادة طبقا 01/12/2022 
 

(ج  )الفوج   
 

:18/11/2022فئة األكابر ليوم  ( اإلتحاد الرياضي بلدية األغواط / وداد اإلسماعيلي القرارة)  مقابلة 0236القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  عطاطً هواري-  اإلتحاد الرٌاضً األغواط 22R30J2026    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:25/11/2022فئة األكابر ليوم  ( وداد اإلسماعيلي القرارة / ترجي مرماد)  مقابلة 0237القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2472 رحالً أٌمن-  ترجً مرماد  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0133 كفوس حمزة-  وداد اإلسماعٌلً القرارة         

 

:25/11/2022فئة األكابر ليوم  ( شبيبة زلفانة / نادي الضاية بن ضحوة)  مقابلة 0238القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بوفاتح عطا هللا-  نادي الضاٌة بن ضحوة 22R30J2065    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         مول الضاٌة عبد هللا-  نادي الضاٌة بن ضحوة 22R30J0739    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 أوالد بوجمعة لحسن-  نادي الضاٌة بن ضحوة 22R30J0763    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 صٌتً ٌاسٌن-  شبٌبة زلفانة 22R30J0751    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:غرامات  

  01/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شبيبة زلفانة )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

من القانون 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا  سنة17 بسبب عدم حضور مدرب النادي و تعوٌضه بمدرب الفئة األقل من   

  (.هواة  المنظم لبطولة كرة القدم
 

:25/11/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد العسافية / جيل بن نانة)  مقابلة 0239القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  مخلوفً البشٌر-  جٌل بن نانة 22R30J0174    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0108 طالب لخضر-  جٌل بن نانة         

 بوحملة علً-  إتحاد العسافٌة 22R30J0510    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0507 جمات سفٌان-  إتحاد العسافٌة         
 

:25/11/2022فئة األكابر ليوم  ( وداد مدينة زلفانة / إتحاد بلدية األغواط) مقابلة  0240القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0954 عبد الجبار بوشارب أحمد-  إتحاد بلدٌة األغواط 

       قفصً الحسٌن-  إتحاد بلدٌة األغواط 22R30J0500    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1097 شحم محمد-  وداد مدٌنة زلفانة 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1266 بن شاعة محمد لمٌن-  وداد مدٌنة زلفانة         
 

:26/11/2022فئة األكابر ليوم  ( رائد المنيعة / اإلتحاد الرياضي بلدية األغواط ) مقابلة 0241القضية 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
            لكبٌشً عبد الرحٌم -  اإلتحاد الرٌاضً األغواط 22R30J2497  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 01/12/2022               أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

             العربً عبد القادر -  رائد المنٌعة 22R30J0353  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 01/12/2022               أجل شهر إبتداء من تارٌخ   
 



 

:26/11/2022فئة األكابر ليوم  ( أمل سيدي بوزيد / أمل عين ماضي)  مقابلة 0242القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بومدٌن حسام الدٌن-  أمل سٌدي بوزٌد 22R30J0238    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         زواوي عالء الدٌن-  أمل سٌدي بوزٌد 22R30J2008    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 عبٌرة لخضر-  أمل سٌدي بوزٌد 22R30J0296    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
                  بحالق أٌوب  -  أمل عٌن ماضً 22R30J0643  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 01/12/2022               أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

               حسٌن أحمد        -  أمل سٌدي بوزٌد 22R30J0254  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

             خدامً مختار      -  أمل سٌدي بوزٌد 22R30J0447  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 01/12/2022               أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

:غرامات  

  01/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( أمل عين ماضي )ٌ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
 

  01/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( أمل سيدي بوزيد )ٌ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
 

:26/11/2022فئة األكابر ليوم  ( وفاق بريدة / رائد متليلي) مقابلة  0243القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بوحادة عثمان-  رائد متلٌلً 22R30J2378    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         لبقع عبد هللا-  رائد متلٌلً 22R30J2388    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

سوء بسبب  و ذلك01/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (رائد متليلي) غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة -   

  فً إحضار ورقة المقابلة و أٌضا التأخر فً التدوٌن علٌها األمر الذي أدى إلى التأخٌر فً إنطالق تأخرال  فً التنظٌم المتمثل

  . (هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131)  قا لنص المادةطب المباراة
 

  01/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( وفاق بريدة )ٌ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
 

:29/11/2022فئة األكابر ليوم  ( وداد اإلسماعيلي القرارة / إتحاد بلدية األغواط) مقابلة  0244القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0458 شاشً زكرٌاء عبد الحق-  إتحاد بلدٌة األغواط 

       كفوس مصطفى-  وداد اإلسماعٌلً القرارة 22R30J0162    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 حرٌز جابر-  وداد اإلسماعٌلً القرارة 22R30J0213    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0214 سلٌمان بوعصبانة ولٌد-  وداد اإلسماعٌلً القرارة         
 

 

 

 
 

 



  سنة(19)مقابالت كأس الجمهورية لفئة األواسط األقل من 
 

  (ثاني الدورال )

 

:25/11/2022 فئة األواسط ليوم أمل الشويطر / مستقبل الرياضي الجماهرية)  مقابلة 0245القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
جلولً عبد المنعم            -  مستقبل الرٌاضً الجماهرٌة 22R30J0160     بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      21R30J3057 بحبً نذٌر                    -  أمل الشوٌطر  

   :عقوبات بالطرود    
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

       لكحل زٌدان              -  مستقبل الرٌاضً الجماهرٌة 21R30J0163  تحصٌل إنذارٌن بطاقة حمراء بسبب 

                      .( القدم الفئات الصغرى  كرة من القانون المنظم لبطولة87)  طبقا لنص المادة ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافذة

:غرامات  
 

  بسبب عدم01/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( أمل الشويطر )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 5.000 خمسة أالف- 

  (.الفئات الشبانية  كرة القدممن القانون المنظم لبطولة 02فقرة  45)  لنص المادة طبقا   حضور مدرب النادي
 

 (أواسط  ) سنة 19قل من األلفئة ل بطولة قسم الهواة
 

 (أ  )الفوج 
 

:25/11/2022 فئة األواسط ليوم ( إتحاد الرباح/ أولمبيك المقرن )  مقابلة 0246القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
هارون محمد زكرٌاء        -  أولمبٌك المقرن 22R30J2861 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

  غربً ٌعقوب                -  إتحاد الرباح 22R30J3942 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:غرامات  

 

  بسبب عدم01/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( إتحاد الرباح )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 20.000 عشرون ألف- 

  (. الفئات الشبانيةمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  45)  لنص المادة طبقا   حضور مدرب النادي
 

 (ب  )الفوج 
 

:25/11/2022 فئة األواسط ليوم ( شباب بني ثور/ أمل ورقلة )  مقابلة 0247القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
رنجٌة عبد الرحمان          -  أمل ورقلة 22R30J2596 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
صولح عبد القادر             -  شباب بنً ثور 22R30J2354 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:26/11/2022 فئة األواسط ليوم (أمل سريع متليلي  / مولودية شباب المخادمة)  مقابلة 0248القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
لعور صالح الدٌن           -  أمل سرٌع متلٌلً 22R30J2656 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        22R30J2655 ًخنٌن إبراهٌم                 -  أمل سرٌع متلٌل  
   :عقوبات بالطرود

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
       طالب باحمد نبٌل        -  أمل سرٌع متلٌلً 22R30J2821  إنذارٌنتحصٌلبطاقة حمراء بسبب 

.         (كرة القدم الفئات الصغرى  من القانون المنظم لبطولة 87)  طبقا لنص المادة ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافذة  
 

 (ك  )الفوج 
 

:26/11/2022 فئة األواسط ليوم ( نادي الضاية بن ضحوة/ هالل بلدية غرداية )  مقابلة 0249القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن رحال الحاج عطا هللا    -  هالل بلدٌة غرداٌة 22R30J1218 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خنان ولٌد                     -  نادي الضاٌة بن ضحوة 22R30J4351 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
  شالوة ٌاسٌن                 -  نادي الضاٌة بن ضحوة 22R30J2664 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بوعبدلً عبد الرؤوف      -  نادي الضاٌة بن ضحوة 22R30J3036 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
   :عقوبات بالطرود

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بلعٌد محمد ٌاسٌن            -  هالل بلدٌة غرداٌة 22R30J1215  تحصٌل إنذارٌن بطاقة حمراء بسبب   

                      .( القدم الفئات الصغرى  كرة من القانون المنظم لبطولة87)  طبقا لنص المادة ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافذة

:غرامات  
 

  بسبب عدم01/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( هالل غرداية )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 5.000 خمسة أالف- 

من القانون 02فقرة  45)  لنص المادة طبقا   حضور مدرب الفئات الصغرى للنادي و تعوٌضه بمدرب صنف األكابر النادي  

  ( الفئات الشبانية المنظم لبطولة كرة القدم

 

 تسوية وضعية عقابية
 

  28/11/2022 بتارٌخ 01045 المسجل تحت رقم (نصر حاسي الدالعة  )بعد اإلطالع على الطلب المودع من طرف نادي - 

 الناشط على مستوى (األمل الرياضي اإلدريسية  )الرامً إلى تسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعب حلوي كمال الوافد من نادي  

  خالل الموسم4855R09J21 الرابطة الجهوٌة لكرة القدم البلٌدة أنذاك أٌن كان الالعب المذكور ٌحمل الرخصة رقم 

 . بصنف األكابر2021/2022 

 .04/04/2022تحصل على بطاقة حمراء بسبب إهانة الحكم الرئٌسً بتارٌخ حلوي كمال قد  أن الالعب حٌث- 

  .(04)حلوي كمال  باإلقصاء النافذ ألربعة مقابالت حٌث تمت معاقبة الالعب - 

  ٌستنفذ أي جزء من العقوبة المسلطة علٌه إلى غاٌة لم قد صرح بأن حلوي كمال(نصر حاسي الدالعة ) حٌث أن فرٌق - 

 . إسقدامه

 قد تم إشراكه  (نصر حاسي الدالعة  ) الناشط حالٌا بنادي 2878R30J22حلوي كمال رخصة رقم الالعب حٌث أن - 

  أثناء اللقاء الذي جمع 04/11/2022 أٌضا و هو تحت طائلة العقوبة وكان ذلك بتارٌخ 2022/2023خالل الموسم الحالً 

 (هالل بلدية غرداية / نصر حاسي الدالعة  ) كما شارك بالمقابلة التً جمعت (وفاق عين ماضي / نصر حاسي الدالعة  )بٌن 

 .12/11/2022بتارٌخ 

 
 



   

بعد الدراسة قررت اللجنة 
 

نطبق نص  (نصر حاسي الدالعة  ) من نادي 2878R30J22 العقابٌة الالعب حلوي كمال رخصة رقم وضعٌةاللتسوٌة - 

. هواةمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم  134المادة  

  (04)بالعقوبة االصلٌة من جدٌد و المقدرة بأربعة مقابالت  2878R30J22معاقبة الالعب حلوي كمال رخصة رقم - 

ٌساوي فً المجموع  ما(  01 + 04)  متعلقة بالتسوٌة أي (01)مقابلة واحدة + ذ بسبب إهانة الحكم الرئٌسً إقصاء ناف

 .01/12/2022 تارٌخ إبتداء منمقابالت نافذة  (05)خمسة 

 

 إستئناف
 

  سنة(19)مقابالت كأس الجمهورية لفئة األواسط األقل من 
 

( األول دورال )  
 

  :04 المحضر رقم 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 الصغرىالقانون المنظم لبطولة كرة  من 100)  لنص المادة  طبقا03/11/2022                إبتداء من تارٌخ

:غرامات  
 

  بسبب عدم01/12/2022فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( مدرسة الوفاء )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 5.000 خمسة أالف- 

من القانون 02فقرة  45)  لنص المادة طبقا   حضور مدرب الفئات الصغرى للنادي و تعوٌضه بمدرب صنف األكابر النادي  

. ( الفئات الشبانية المنظم لبطولة كرة القدم  

 

 .الباقي دون تغيير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:06 المحضر رقم 19/11/2022فئة األكابر ليوم  ( مولودية بامنديل/ شباب القواطين )  مقابلة 0198القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0725 عوارٌب محمد المهدي-  مولودٌة بامندٌل 

عوارٌب محمد ناصر-  مولودٌة بامندٌل 22R30J0732    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    24/11/2022 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + ة ذالحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة ناف 

                             (. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة  24/11/2022

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مش هاشم           -  مولودٌة بامندٌل 22R30J0728 بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم  

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

 :غرامات

  24/11/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( مولودية بامنديل )ٌ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

 
 

 .الباقي دون تغيير

 

 

 

                             المسير اإلداري لقسم اإلنضباط  
                           دريس الهواري               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


