
                               االتحادية الجزائرية لكرة القدم 
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 2021/2022 الموسم الرياضي

 13 :رقم المحضر

 16/03/2202:الجلسة المنعقدة بتاريخ

 دمالقضايا إستنادا على نصوص القانون  الجديد المنظم لبطولة كرة الق دراسة 

 90/60/0202 قسم الهواة اإلصدار األخير

 لفئة األكابر الشرفيمقابالت بطولة 

 (ب( الفوج

 11/03/2202( فئة األكابر ليوم مستقبل المجاهدين / إتحاد عين صالحمقابلة ) 01رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
ى قرار االحتجاج علبسبب بطاقة صفراء 

 الحكم
J0758 عزي صالح حسام  مستقبل المجاهدين 

مستقبل يدفعها نادي غرامة نافذة دج 1.000+ نافذة إقصاء ( 01مقابلة واحدة )يعاقب عزي صالح حسام ب
من القانون المنظم  101لنص المادة )طبقا  17/03/2022في أجل شهر ابتداء من تاريخ  المجاهدين

 لبطولة كرة القدم هواة

 12/02/2202( فئة األكابر ليوم جيل حاسي لحجار /ليفر سيتيمقابلة ) 02رقم قضية ال

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 بن عثمان محمدعبدالقادر ليفرسيتي J0712 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 يانشبله سف ليفر سيتي J0193 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 
 بوحاص محمد جيل حاسي لحجار J0278 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

بسبب االحتجاج على قرار بطاقة صفراء 
 الحكم

J0269 بوحاص عالل جيل حاسي لحجار 

 جيل حاسي يدفعها نادي غرامة نافذة دج 1.000+ نافذة إقصاء ( 01مقابلة واحدة )يعاقب بوحاص عالل ب
من القانون المنظم لبطولة  101لنص المادة )طبقا  17/03/2022من تاريخ  في أجل شهر ابتداءلحجار

 كرة القدم هواة

 

 



 

 12/03/2202( فئة األكابر ليوم  أمل تاغرم /مشعل أقبور مقابلة ) 03رقم القضية  

  اإلنذارات:

 

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 دعنو بالل أمل تاغرم J0539 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 
 تونسي اسامة أمل تاغرم J0538 مسك الخصمبطاقة صفراء بسبب 

 تالمية فياللي مشعل اقبور J0382 بطاقة صفراء 
 بوغاية محسن  مشعل أقبور J0416 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 12/03/2202( فئة األكابر ليوم الكهرباء والغاز / أمل الشويطرمقابلة ) 04رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 عبداللي محمد عبدهللا كهرباء J0725 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

بسبب االحتجاج على قرار بطاقة صفراء 
 الحكم

J0487 درعني عبدالرحيم كهرباء 

الكهرباء يدفعها نادي غرامة نافذة دج 1.000+  نافذةإقصاء ( 01مقابلة واحدة )يعاقب درعني عبدالرحيم ب
من القانون المنظم لبطولة كرة  101لنص المادة )طبقا  17/03/2022في أجل شهر ابتداء من تاريخ 

 القدم هواة
 حمدو محمد لمين امل الشويطر J0426 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 صلوحي محمد الطاهر أمل الشويطر J0753 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير
بسبب االحتجاج على قرار بطاقة صفراء 

 الحكم
J0357 باله محمد ياسين أمل الشويطر 

أمل يدفعها نادي غرامة نافذة دج 1.000+ نافذة إقصاء ( 01مقابلة واحدة )يعاقب باله محمد ياسين ب
القانون المنظم لبطولة من  101لنص المادة )طبقا  17/03/2022في أجل شهر ابتداء من تاريخ الشويطر 

 كرة القدم هواة

 

 12/03/2022( فئة األكابر ليوم الساهلة الغربية /أتحاد مليانةمقابلة ) 05رقم القضية 

  اإلنذارات:

 

 

 

 

 

 

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 لكحل سيد أحمد إتحاد مليانة J0751  صفراءبطاقة 

 جمغات أسامة الساهلة الغربية J0760 بطاقة صفراء



 

 لفئة األكابر الجهوي الثانيمقابالت بطولة 

 (ب( الفوج

 

 12/03/2022( فئة األكابر ليوم شباب سالفن /شباب تيدكلتمقابلة ) 06رقم القضية 

  اإلنذارات:

 

 11/03/2022( فئة األكابر ليوم شباب لحدب /مولودية لحدبمقابلة ) 07رقم القضية 

  اإلنذارات:

 

 لفئة األكابر الجهوي الثانيمقابالت بطولة 

 (أ( الفوج

 

 11/03/2022ألكابر ليوم ( فئة اتهقارت الوسطى /سريع تمنراستمقابلة ) 08رقم القضية 

  اإلنذارات:

 

 

 

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
حمراء بسبب حصوله على بطاقة 
 انذارين

J3016 الزاكي حسين سالفن 

من القانون المنظم  103 )(نافدة طبقا لنص المادة 01)قصاء لمقابلة واحدة اإلب الزاكي حسينعاقب ي
 .) لبطولة كرة القدم هواة

 هدويتي عبد القادر شباب تيدكلت J3813 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 تماللي محمد االمين مولودية إينغر J5432 بسبب اللعب السلبيبطاقة صفراء 
 كنوشي نوح مولودية إينغر J3840 بسبب عرقلة الالعببطاقة صفراء 

 ناربي محمد شباب لحدب J2583 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي
 بلبركه عبد المجيد شباب لحدب  J4952 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير
 بالمه ياسين شباب لحدب J3790 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 بن عبدالكريم عبد المجيد سريع تمنراست J5266 عرقلة الالعببسبب بطاقة صفراء 
 عقبة كنته عمار سريع تمنراست J5042 بسبب عرقلة الالعببطاقة صفراء 



 

 

 12/03/2022( فئة األكابر ليوم مولودية ادريان /لرياضيالشعار امقابلة ) 09رقم القضية 

  اإلنذارات:

 

 12/03/2022( فئة األكابر ليوم صورو لمعلمين /وداد قطع الوادمقابلة ) 10رقم القضية 

  اإلنذارات:

 
 
 
 

                                                          لجنة اإلنضباط
 مجدوبي نبيل                                                     

 لخير حمزة   اب                                                      
 إمضاء عضو لجنة االنضباط                             

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 ميوزة عماد الدين الشعار الرياضي J0862 بسبب عرقلة الالعببطاقة صفراء 
 رزقاوي ابراهيم مولودية ادريان J5408 بسبب عرقلة الالعببطاقة صفراء 

 بن مسعود مراد مولودية ادريان J4662 اء بسبب إضاعة الوقتبطاقة صفر

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 بن جلول حسني قطع الواد J3575 بسبب عرقلة الالعببطاقة صفراء 
 حديد توفيق ضياء الدين قطع الواد J3163 لمس الكرة باليدبسبب بطاقة صفراء 

 فيصل ياسين صورو  J4195 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 
بطاقة صفراء بسبب االحتجاج على قرار 

 الحكم
J4040 فيصل سليمان صورو 

صورو يدفعها نادي نافذة غرامة دج 1.000+ نافذة إقصاء ( 01مقابلة واحدة )يعاقب فيصل سليمان ب
من القانون المنظم لبطولة  101لنص المادة )طبقا  17/03/2022في أجل شهر ابتداء من تاريخ لمعلمين 

 (كرة القدم هواة


	دراسة  القضايا إستنادا على نصوص القانون  الجديد المنظم لبطولة كرة القدم

