
 اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 ورقلة–  القدم لكرةالرابطة الجهوية 

2022/2023الموسم الرٌاضً   

08:المحضر رقم  

08/12/2022: الجلسة المنعقدة بتارٌخ  
 

 

  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي األول فئة 

 

(أ  )الفوج   
 

:02/12/2022فئة األكابر ليوم  ( أولمبي الوادي/  نجم بوغفالة ) مقابلة 0250القضية رقم   

:اإلنذارات  

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

    زاٌدي ولٌد-  نجم بوغفالة 22R30J0114    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  درٌهم البشٌر-  أولمبً الوادي 22R30J0603    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         عٌاشً عمر صالح-  أولمبً الوادي 22R30J0592    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:02/12/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب بلدية إليزي / نادي المنظر الجميل)  مقابلة 0251القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  عوٌنات محمد الطاهر-  نادي المنظر الجمٌل 22R30J0253    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         رحومة ٌونس-  نادي المنظر الجمٌل 22R30J1441    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  حٌدوسً بوبكر-  نادي المنظر الجمٌل 22R30J0246    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  شنً عصام-  شباب بلدٌة إلٌزي 22R30J1342    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         لعور عمار-  شباب بلدٌة إلٌزي 22R30J0701    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  دوٌبً محمد-  شباب بلدٌة إلٌزي 22R30J1158    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:02/12/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد الهمايسة / إتحاد النخلة)  مقابلة 0252القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0870 تواتً إبراهٌم-  إتحاد النخلة  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0862 عطا هللا سعٌد-  إتحاد النخلة         

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0851 معتوقً ٌزٌد-  إتحاد النخلة  
  بدٌدة احمد-  إتحاد الهماٌسة 22R30J0695    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         مراكشً توفٌق-  إتحاد الهماٌسة 22R30J0072    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0855 حدد بالل-  إتحاد الهماٌسة  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0101 سلٌمانً تقً الدٌن-  إتحاد الهماٌسة  
 

 

 

 

 

 



 

:02/12/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد عين البيضاء/  شباب تبسبست ) مقابلة 0253القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  سلٌمانً مصباح-  شباب تبسبست 22R30J3914    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

    تٌماوي بالل-  إتحاد عٌن البٌضاء 22R30J3396    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:03/12/2022فئة األكابر ليوم  ( مولودية شباب المخادمة / وفاق المغير)  مقابلة 0254القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  رحال عدي-  وفاق المغٌر 22R30J1583    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         لحٌلح فاتح-  وفاق المغٌر 22R30J1921    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  عبابسة عبد الباسط-  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J1886    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بوصبٌعة محمد أمٌن-  مولودٌة شباب المخادمة 22R30J2246    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:      مسير تم إنذاره

 

 باإلحتجاج 010422R30Eرخصة رقم بوشمال رشدي  ( مولودية شباب المخادمة )ادي مساعد مدرب صنف األكابر بنقٌام - 

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

 (.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101)  لنص المادة طبقا 08/12/2022 ارٌخت من 
 

:03/12/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب جامعة / شباب قصر ورقلة)  مقابلة 0255القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  خدٌمو عادل-  شباب قصرورقلة 22R30J1380    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         صٌد محمد فارس-  شباب قصرورقلة 22R30J1389    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  طاهرة توفٌق-  شباب قصرورقلة 22R30J1391    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بولٌفة محمد انور-  شباب جامعة 22R30J0778    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

  (ب )الفوج 
 

:02/12/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد أفلو / الشعار الرياضي نهقار)  مقابلة 0256القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  محجوب سٌدي أحمد-  الشعار الرٌاضً نهقار 22R30J0185    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         ألجمت نور الدٌن-  الشعار الرٌاضً نهقار 22R30J0187    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  سنانً ٌوسف-  الشعار الرٌاضً نهقار 22R30J1006    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         مبوزة عماد الدٌن-  الشعار الرٌاضً نهقار 22R30J0198    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  شٌنون ناصر-  الشعار الرٌاضً نهقار 22R30J0925    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         بن ٌمٌنة جمال الدٌن-  إتحاد أفلو 22R30J2568    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  بوفاتح مٌلود-  إتحاد أفلو 22R30J2387    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         زٌانً حامد-  إتحاد أفلو 22R30J2779    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:غرامات  

  08/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (الشعار الرياضي نهقار) غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة- 

. ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة130) قا لنص المادة طب  ( إنذارات05) التسٌٌر للفرٌق  سوءبسبب  

 

 

 
 



 

:02/12/2022فئة األكابر ليوم  ( وفاق عين ماضي / مولودية البيضاء)  مقابلة 0257القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1462 بن الحاج بن ٌمٌنة-  مولودٌة البٌضاء  

         زاوي الطاهر-  وفاق عٌن ماضً 22R30J0653    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:02/12/2022فئة األكابر ليوم ( هالل بلدية غرداية / رائد سيدي ساعد)  مقابلة 0258القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0632 بوقر ناصر-  رائد سٌدي ساعد  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0811 بوعالم خالد-  هالل بلدٌة غرداٌة  
:غرامات  

  08/12/2022 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 المادةطبقابسبب عدم حضور مدرب النادي 
 

:02/12/2022فئة األكابر ليوم  ( رائد حاسي القارة / إتحاد بريان)  مقابلة 0259القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0861 بورقعة مبارك-  إتحاد برٌان  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0735 مرارس عبد الرحمان-  إتحاد برٌان         

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0780 حمازة ٌاسٌن-  إتحاد برٌان  
         زٌطوط معمر-  إتحاد برٌان 22R30J0715    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0576 سعٌدات إبراهٌم-  رائد حاسً القارة  
 

:02/12/2022فئة األكابر ليوم  ( نصر حاسي الدالعة / مستقبل موفلون)  مقابلة 0260القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  مقدم ٌاسٌن حمزة-  مستقبل موفلون 22R30J0328    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         شاللً أحمد-  نصر حاسً الدالعة 22R30J02306    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:03/12/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب بلدية عين صالح / شباب قصر الحيران)  مقابلة 0261القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0960 جنان عبد الحق-  شباب قصر الحٌران  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
      لحرش الطاهر              -  شباب قصر الحٌران 22R30J1509  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

            بلبركة سهٌل          -  شباب بلدٌة عٌن صالح 22R30J1264  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

 

 

 

 

 

 

 



 

:03/12/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد حاسي الدالعة / إتحاد الخنق)  مقابلة 0262القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  فروج مٌلود-  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J1374    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         لوعٌل حسٌن-  إتحاد حاسً الدالعة 22R30J0654    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

         إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         بعاج أٌوب             -  إتحاد الخنق 22R30J1268  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 08/12/2022               أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

:غرامات  

  08/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( إتحاد حاسي الدالعة )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي الثاني فئة 

 

 (أ  )الفوج 
 

:02/12/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب حاسي مسعود/ نادي بوغفالة )  مقابلة 0263القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن مزوزٌة عثمان-  نادي بوغفالة 22R30J0038    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         زواري فرحات هارون-  نادي بوغفالة 22R30J0040    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  صخر ولٌد-  نادي بوغفالة 22R30J0262    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         ساٌح بن عٌسى عبد الباسط-  شباب حاسً مسعود 22R30J1705    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  عزي طارق-  شباب حاسً مسعود 22R30J2441    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  ساسً كمال-  شباب حاسً مسعود 22R30J3042    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  

  08/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( نادي بوغفالة )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

:02/12/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد النزلة الوادي/ نجم باب الوادي )  مقابلة 0264القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  كرامة عبد الباري-  نجم باب الوادي 22R30J2524    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         جالبً هشام-  نجم باب الوادي 22R30J2527    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  دوش سعٌد-  نجم باب الوادي 22R30J2481    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         فتح هللا عماد-  إتحاد النزلة الوادي 22R30J1794    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  خنفور حمزة-  إتحاد النزلة الوادي 22R30J1649    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
لقمٌري أٌمن           -  إتحاد النزلة الوادي 22R30J1577 بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم  

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

 

 



 

 

:02/12/2022فئة األكابر ليوم  (نادي المقارين  / شباب سيدي عمران)  مقابلة 0265القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0816 بن سبتً أمٌن-  شباب سٌدي عمران  

 

:02/12/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب سيدي بوعزيز/ القبة تماسين )  مقابلة 0266القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  زكٌزكً محمد-  القبة تماسٌن 22R30J2212    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         صافٌة محمد لمٌن-  القبة تماسٌن 22R30J2043    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

نتاري عبد الحمٌد-  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1619    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    08/12/2022 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                

  عماري عمر-  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1613    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  

  08/12/2022 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 المادةطبقابسبب عدم حضور مدرب النادي 
 

:02/12/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد بلدية أنقوسة / أهلي القرارة)  مقابلة 0267القضية رقم   

:اإلنذارات  

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

         بن علٌة محمد-  أهلً القرارة 22R30J0740    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1723 بوحجة محمد العٌد-  إتحاد بلدٌة أنقوسة  

         مسعودي عبد النور-  إتحاد بلدٌة أنقوسة 22R30J1179    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  محمة سعٌد-  إتحاد بلدٌة أنقوسة 22R30J1365    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

:03/12/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد قمار / أمل سيدي مهدي)  مقابلة 0268القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  خلو أحمد خلٌل-  أمل سٌدي مهدي 22R30J1816    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌر بطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0285 دغمة عادل-  إتحاد قمار         

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0550 بن الشاٌب العٌد-  إتحاد قمار 

:غرامات  

  08/12/2022 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 المادةطبقابسبب عدم حضور مدرب النادي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

:03/12/2022فئة األكابر ليوم  ( سيدي بلخير الشط/ شباب الحدب )  مقابلة 0269القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         بقً عبد الرؤوف-  شباب الحدب 22R30J1904    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

بن حود هود-  شباب الحدب 22R30J1893    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    08/12/2022 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                

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

  عاللً حمزة-  سٌدي بلخٌر الشط 22R30J1686    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  مكاوي ٌاسٌن-  سٌدي بلخٌر الشط 22R30J2450    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  

  بسبب08/12/2022 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 المادةطبقا عدم حضور مدرب النادي 
 

بسبب  و ذلك08/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شباب الحدب) غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة -   

قا لنص المادة فً الوصول المتأخر إلى الملعب األمر الذي أدى إلى التأخٌر فً إنطالق المباراة طبالتنظٌم المتمثل سوء   

. (هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131)    

   و ذلك08/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (سيدي بلخير الشط) غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة - 

قا لنص فً الوصول المتأخر إلى الملعب األمر الذي أدى إلى التأخٌر فً إنطالق المباراة طبالتنظٌم المتمثل سوء بسبب  

. (هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131)   المادة  
 

 

  (ب )الفوج 
 

:01/12/2022فئة األكابر ليوم  ( نادي سيدي خويلد/ شباب القواطين )  مقابلة 0270القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
         بره عبد المنعم-  شباب القواطٌن 22R30J2555    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2291 بن حوة شعٌب-  شباب القواطٌن  

         كٌنة إسماعٌل-  نادي سٌدي خوٌلد 22R30J4092    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2453 مرابط عبد الجلٌل-  نادي سٌدي خوٌلد  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  قاقً عبد الصمد                -  نادي سٌدي خوٌلد 22R30J0974  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

:02/12/2022فئة األكابر ليوم  ( إتحاد الزقم/ إتحاد قمار )  مقابلة 0271القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  رخ محمد-  إتحاد قمار 22R30J0403    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         شعر محمد بشٌر-  إتحاد قمار 22R30J0406    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  دادي فاروق-  إتحاد قمار 22R30J0120    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         بلهادي بدر الدٌن -  إتحاد الزقم 22R30J1477    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  دحدة عبد الكرٌم-  إتحاد الزقم 22R30J1436    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

 



 

:02/12/2022فئة األكابر ليوم  ( شباب لقراف/ مولودية سيدي سليمان )  مقابلة 0272القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1595 بركبٌة شرف الدٌن-  مولودٌة سٌدي سلٌمان  

         خنفر أحمد-  شباب لقراف 22R30J0664    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0271 بوقفة جاب هللا-  شباب لقراف  

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  حفٌان طارق                    -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 22R30J1596  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

بوقفة مسلم           -  شباب لقراف 22R30J0180 بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم  

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

:غرامات  

  بسبب08/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( شباب لقراف )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

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

:02/12/2022فئة األكابر ليوم  ( مولودية بامنديل/ نادي أم الطيور )  مقابلة 0273القضية رقم   
 

:غرامات  
 

  08/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( نادي أم الطيور )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

نص المادةبسبب عدم حضور مدرب النادي لصنف األكابر و تعوٌضه بمدرب الفئات الشبانٌة األمر الذي ٌتعارض مع   

  (.هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  
 

  08/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( مولودية بامنديل )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

نص المادةبسبب عدم حضور مدرب النادي لصنف األكابر و تعوٌضه بمدرب الفئات الشبانٌة األمر الذي ٌتعارض مع   

  (.هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  
 

:02/12/2022فئة األكابر ليوم  ( مدرسة أمل النزلة/ شباب عين قديمة )  مقابلة 0274القضية رقم   
 

:      مسير أشير عليه

 بإقتحام غرفة  22R30D0034خمٌسات فٌصل رخصة رقم  ( مدرسة أمل النزلة)  مساعد طبٌب نادي بعد نهاٌة المقابلة قام- 

 أشهر بمنعه من مزاولة أي نشاط أو ظٌفة (06)ستة لمدة النافذ  و علٌه ٌعاقب باإلقصاءالحكام و تهدٌد أحد الحكمٌن المساعدٌن 

تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   دج 10.000 غرامة نافذة  قدرها  +08/12/2022 لهما صلة بكرة القدم إبتداء من تارٌخ

.  (لبطولة كرة القدم هواة المنظم  من القانون121)  طبقا لنص المادة 08/12/2022
 

:03/12/2022فئة األكابر ليوم  ( أمل سوف/ مستقبل بلدة عمر )  مقابلة 0275القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  قوٌسً عبد الرحمان-  مستقبل بلدة عمر 22R30J2780    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2329 زواري أحمد أحمد وائل-  أمل سوف         

 لخضر غنابزٌة-  أمل سوف 22R30J2677    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

 

 

 

 

 



 

:03/12/2022فئة األكابر ليوم  ( مولودية حاسي مسعود/ أتليتيك حاسي مسعود )  مقابلة 0276القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2370 حمدي غرٌب-  أتلٌتٌك حاسً مسعود  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0988 بازٌن عبد هللا-  أتلٌتٌك حاسً مسعود         
  لزغم عبد القادر-  أتلٌتٌك حاسً مسعود 22R30J1064    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2155 حسٌنً الحاج بلقاسم -  مولودٌة حاسً مسعود         
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2355 مفٌصل زٌاد-  مولودٌة حاسً مسعود  

 

:03/12/2022فئة األكابر ليوم  ( مولودية المقارين/ أولمبي بوعامر )  مقابلة 0277القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  صٌاد إسماعٌل-  أولمبً بوعامر 22R30J2461    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1872 بن عربً شرف الدٌن-  أولمبً بوعامر         

 زوزو عبد الخالق-  مولودٌة المقارٌن 22R30J2058    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 صدٌقً المعتز باهلل-  مولودٌة المقارٌن 22R30J1152    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 أهنانً مهدي-  مولودٌة المقارٌن 22R30J1113    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1110 محلً ٌوسف-  مولودٌة المقارٌن         
:غرامات  

 

   و ذلك08/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (مولودية المقارين) غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000 أالفخمسة - 

قا لنص فً الوصول المتأخر إلى الملعب األمر الذي أدى إلى التأخٌر فً إنطالق المباراة طبالتنظٌم المتمثل سوء بسبب  

. (هواة  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم131)   المادة  
 

 
 

  (ج )الفوج 
 

:02/12/2022فئة األكابر ليوم  ( ترجي مرماد/  رائد المنيعة ) مقابلة 0278القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  برنً ساسً-  رائد المنٌعة 22R30J0536    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
         جبرٌت أحمد ٌاسٌن-  رائد المنٌعة 22R30J0401    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         رزمة صالح الدٌن-  ترجً مرماد 22R30J0833    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  مٌمونً أحمد األمٌن           -  ترجً مرماد 22R30J1984  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

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

 :أحداث أشير عليها

  المسمى قدوري رحمون(ترجي مرماد  )حٌث صرح الحكم الرئٌسً عن تعرضه إلعتداء جسدي طاله من أحد العبً فرٌق - 

 و قد حدث ذلك بعد نهاٌة المباراة دون إلحاق أي ضرر جسدي بالنسبة للحكم الرئٌسً و علٌه 198322R30Jرقم رخصة 

 غرامة نافذة قدرها  +08/12/2022 من تارٌخ إبتداء  (01) مدة سنة واحدة باإلقصاء النافذ ل ٌعاقب الالعب قدوري رحمون 

القانون المنظم لبطولة كرة    من114 ) المادة لنص  طبقا08/12/2022 تدفع فً أجل  شهر إبتداء من تارٌخدج  10.000 

  . (القدم هواة

 

 
 



 

:02/12/2022فئة األكابر ليوم  ( نادي الضاية بن ضحوة/ أمل سيدي بوزيد )  مقابلة 0279القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0236 بومدٌن بوزٌد شرٌف-  أمل سٌدي بوزٌد  

بوفاتح محمد عطا هللا-  نادي الضاٌة بن ضحوة 22R30J2065    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    08/12/2022 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                

بلحرش مسعود-  نادي الضاٌة بن ضحوة 22R30J0731    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    08/12/2022 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                

مول الضاٌة عبد هللا-  نادي الضاٌة بن ضحوة 22R30J0739    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    08/12/2022 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                

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0762 والد عبد النبً عبد المنعم-  نادي الضاٌة بن ضحوة  
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مول الضاٌة عبد هللا        -  نادي الضاٌة بن ضحوة 21R30J0739               بطاقة حمراء بسبب محاولة اإلعتداء  

  دج             5.000غرامة نافدة قدرها  + 08/12/2022 مقابالت إقصاء نافذة إبتداء من تارٌخ 08ٌعاقب بـ على الحكم الرئٌسً 
.   (القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  من 120)  لنص المادة  طبقا08/12/2022 إبتداء من تارٌختدفع فً أجل شهر   

:غرامات  

08/12/2022  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ( أمل سيدي بوزيد )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف-   

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

  08/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (نادي الضاية بن ضحوة) غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة- 

. ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة130) قا لنص المادة طب  ( إنذارات05) التسٌٌر للفرٌق  سوءبسبب  

 

:02/12/2022فئة األكابر ليوم  ( اإلتحاد الرياضي بلدية األغواط/ وداد مدينة زلفانة )  مقابلة 0280القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  هٌبة مصطفى عبد الرزاق-  وداد مدٌنة زلفانة 22R30J1372    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0165 بن حمدون نور الدٌن-  وداد مدٌنة زلفانة         

  بوخلخال إبراهٌم-  اإلتحاد الرٌاضً األغواط 22R30J2023    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  أوباتً خالد-  اإلتحاد الرٌاضً األغواط 22R30J2424    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2418 بن الساٌح عمار-  اإلتحاد الرٌاضً األغواط         
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2031 هاللبة مخلوف-  اإلتحاد الرٌاضً األغواط         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:02/12/2022فئة األكابر ليوم  ( جيل بن نانة/ وفاق بريدة )  مقابلة 0281القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  برادٌد خالد-  وفاق برٌدة 22R30J3014    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J3013 دزاٌت فؤاد-  وفاق برٌدة         
 بوطرفاٌة إبراهٌم-  جٌل بن نانة 22R30J0113    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  

  بسبب08/12/2022 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 المادةطبقا عدم حضور مدرب النادي 
 

:03/12/2022 فئة األكابر ليوم ( إتحاد بلدية األغواط/  إتحاد العسافية ) مقابلة 0282القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌر   بطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0493 صاولً مختار-  إتحاد العسافٌة  

         عرابة محمد-  إتحاد بلدٌة األغواط 22R30J0948    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:03/12/2022فئة األكابر ليوم  ( أمل عين ماضي/ وداد اإلسماعيلي القرارة )  مقابلة 0283القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  شٌخ قاسً بالل-  وداد اإلسماعٌلً القرارة 22R30J0138    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         أبً شابة عٌسى-  وداد اإلسماعٌلً القرارة 22R30J0216    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  بن قٌط خلٌفة-  أمل عٌن ماضً 22R30J0673    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

         زاوي الطٌب -  أمل عٌن ماضً 22R30J0358    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  ماسنا علً صبري-  أمل عٌن ماضً 22R30J0367    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

 

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

 (ب  )الفوج 
 

:02/12/2022 فئة األواسط ليوم ( أمل ورقلة/ وفاق ورقلة )  مقابلة 0284القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  سماحً نور الدٌن -  وفاق ورقلة 22R30J3312    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J3431 سنوسً الحاج عبد القادر-  أمل ورقلة         

  مخرمش عبد الرحمان-  أمل ورقلة 22R30J3433    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:غرامات  

 

  بسبب عدم08/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ( وفاق ورقلة )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 5.000 خمسة أالف- 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (ك  )الفوج 
 

:03/12/2022 فئة األواسط ليوم( إتحاد بريان/ أهلي القرارة )  مقابلة 0285القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بن سدٌرة إبراهٌم الخلٌل -  أهلً القرارة 22R30J0312    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

  بسبب عدم08/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ( أهلي القرارة )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 5.000 خمسة أالف- 

  02فقرة  45) نص المادة األمر الذي ٌتعارض مع    حضور مدرب النادي للفئات الشابة و تعوٌضه بمدرب صنف األكابر

  (.الفئات الشبانية  كرة القدممن القانون المنظم لبطولة
 

  بسبب عدم08/12/2022 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ( إتحاد بريان )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 5.000 خمسة أالف- 

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

 

 تسوية وضعية عقابية
 

  05/12/2022 بتارٌخ 01077 المسجل تحت رقم  (وداد اإلسماعيلي القرارة) من نادي وارد بعد اإلطالع على الطلب ال- 

  021422R30J الرخصة رقم بصنف األكابر سلٌمان بوعصبانة ولٌد صاحب ه إلى تسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعبالهادف 

. 2022/2023 الحالً لموسمل

 :متفرقة خالل المبارٌات التالٌة  بطاقات صفراء (04)تحصل على بطاقة  قد سلٌمان بوعصبانة ولٌد أن الالعب حٌث- 

 . تحصل على إنذار بسبب اللعب الخطٌر25/10/2022 بتارٌخ وداد اإلسماعيلي القرارة/ مقابلة نادي أم الطيور * 

 .تحصل على إنذار بسبب اللعب الخطٌر (كأس الجمهورٌة  ) 01/11/2022 بتارٌخ وداد اإلسماعيلي القرارة/ إتحاد الرباح * 

 . تحصل على إنذار بسبب اللعب الخطٌر28/10/2022بتارٌخ وداد اإلسماعيلي القرارة / رائد متليلي * 

 . تحصل على إنذار بسبب اللعب الخطٌر29/11/2022 بتارٌخ وداد اإلسماعيلي القرارة/ إتحاد بلدية األغواط * 

 (بطاقات صفراء  ) ٌستشف منه أنه بمجرد حصول الالعب على أربعة إنذارات 144أن التفسٌر القانونً لنص المادة حٌث - 

   خالل عدة منافسات متفرقة فإن الالعب ٌجب علٌه إسنفاذ عقوبة مقابلة واحدة بطرٌقة ألٌة و هو األمر الذي لم ٌنفذ من طرف

 .بخصوص العبه سلٌمان بوعصبانة ولٌد  (وداد اإلسماعيلي القرارة)  نادي 

 مقابلة واحدة بطرٌقةٌستنفذ عقوبة  لم الالعب سلٌمان بوعصبانة ولٌد بأن ( وداد اإلسماعيلي القرارة)  فرٌق صرححٌث - 

  أثناء اللقاء الذي جمع03/12/2022أوتوماتٌكة فور حصوله على رابع إنذار و هو ما تجلى من خالل مشاركته بتارٌخ 

 .(أمل عين ماضي / وداد اإلسماعيلي القرارة  ) 

 .قد تقدم بطلب لتسوٌة وضعٌة الالعب سلٌمان بوعصبانة ولٌد ( وداد اإلسماعيلي القرارة) نادي حٌث أن - 
 

   

بعد الدراسة قررت اللجنة 
 

 ( وداد اإلسماعيلي القرارة)  من نادي 0214R30J22 رخصة رقم سلٌمان بوعصبانة ولٌدلتسوٌة الوضعٌة العقابٌة الالعب - 

. المنظم لبطولة كرة القدم هواة اإلتحاد الجزائري من قانون 134المادة  نطبق نص 

 بمقابلة واحدة بالعقوبة االصلٌة من جدٌد و المقدرة  0214R30J22 رخصة رقم سلٌمان بوعصبانةمعاقبة الالعب - 

 متعلقة (01)مقابلة واحدة  + خالل عدد من المبارٌات (بطاقات صفراء  ) إنذارات (04)تحصٌل أربعة  بسبب نافذة (01)

. 08/12/2022 إبتداء من تارٌخ تٌن نافذ(02)  مقابلتٌنفً المجموع ما ٌساوي ( 01 + 01)  بالتسوٌة أي 

 

 

 

 
 



 

 تسوية وضعية عقابية
 

  05/12/2022 بتارٌخ 01080 المسجل تحت رقم (نصر حاسي الدالعة  )بعد اإلطالع على الطلب المودع من طرف نادي - 

لموسم ل 22R30J2296 الرخصة رقم حامل بصنف األكابر ورنٌقً عبد الرحمان هالرامً إلى تسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعب 

. 2022/2023 الحالً 

 بتارٌخ وذ لك (جمع إنذارٌن  )إرتكاب مخالفتٌن تحصل على بطاقة حمراء بسبب  قد ورنٌقً عبد الرحمان أن الالعب حٌث- 

 . مولودية البيضاءبنظٌره نادي نصر حاسي الدالعة إثناء لقاء فرٌقه 25/11/2022 

 . (01) لمقابلة واحدة باإلقصاء النافذ ورنٌقً عبد الرحمانحٌث تمت معاقبة الالعب - 

  و ذلك ٌستنفذ العقوبة المسلطة علٌه إلى لم الالعب ورنٌقً عبد الرحمان بأن (نصر حاسي الدالعة )  فرٌق صرححٌث - 

 .(نصر حاسي الدالعة / مستقبل موفلون  ) و التً جمعت 02/12/2022من خالل مشاركته فً المقابلة الموالٌة بتارٌخ 

 قد باشر اإلجراءات القانونٌة الالزمة من خالل تقدمه بطلب لتسوٌة وضعٌة (نصر حاسي الدالعة ) نادي حٌث أن - 

 .الالعب ورنٌقً عبد الرحمان
 

   

بعد الدراسة قررت اللجنة 
 

 (نصر حاسي الدالعة  ) من نادي 2296R30J22 رخصة رقم ورنٌقً عبد الرحمانلتسوٌة الوضعٌة العقابٌة الالعب - 

. المنظم لبطولة كرة القدم هواة اإلتحاد الجزائري من قانون 134المادة  نطبق نص 

 بمقابلة واحدة بالعقوبة االصلٌة من جدٌد و المقدرة  2296R30J22 رخصة رقم ورنٌقً عبد الرحمانمعاقبة الالعب - 

ما ٌساوي   ( 01 + 01)  متعلقة بالتسوٌة أي (01)مقابلة واحدة  + (02)تحصٌل إنذارٌن  بسبب فاذنمشمولة بال (01)

. 08/12/2022 إبتداء من تارٌخ تٌن نافذ(02)  مقابلتٌنفً المجموع

 

 

 

 

                             المسير اإلداري لقسم اإلنضباط  
                           دريس الهواري               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


