
      ة القدم          االتحادية الجزائرية لكر                          
 الرابطة الجهوية ورقلة

 الرابطة الوالئية تمنراست
. 

  2021/2022الموسم الرياضي

 :14 المحضر رقم

 28/03/2022:الجلسة المنعقدة بتاريخ

 د المنظم لبطولة كرة القدمدراسة  القضايا إستنادا على نصوص القانون  الجدي

  09/06/2020قسم الهواة اإلصدار األخير

 مقابالت بطولة الشرفي لفئة األكابر

 الفوج (ب(

 18/03/2022فئة األكابر ليوم ( مشعل أقبور / الساهلة الغربية )مقابلة  01القضية رقم 

  : اإلنذارات

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 لمشيط فؤاد الساهلة الغربية J0407 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير
 جمغات أسامة الساهلة الغربية J0760 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب
 بركات طارق الساهلة الغربية J0432 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 بن عبد السالم شريف مستقبل أقبور J0394 بطاقة صفراء 

 19/03/2022فئة األكابر ليوم ( جيل حاسي لحجار / مستقبل المجاهدين)مقابلة  02القضية رقم 

  : اإلنذارات

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 صويلحي محمد السعيد مستقبل المجاهدين J0176 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 

 

 

 

 

 



 

 

 19/03/2022فئة األكابر ليوم ( االتحاد عين صالح  / أمل تاغرم )مقابلة  03القضية رقم 

  : اإلنذارات

 بعد اإلطالع على ورقة المقابلة  -
 حيث صرح الحكم الرئيسي عن عدم إجراء المقابلة بسبب عدم إكتمال نصيب الفريق الزائر نادي -
 (إتحاد عين صالح) 

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة )مرحلة العودة( 57نص المادة  تطبيق
 
 ) أمل  تاغرم( لصالح نادي  00 – 03( بنتيجة اتحاد عين صالحخسارة المقابلة بالنسبة لنادي ) -
  (إتحاد عين صالح( نقاط من رصيد نادي )06خصم ) -

في أجل شهر إبتداء من ( اتحاد عين صالح)فعها نادي غرامة نافذة يد( دج000 5) خمسة آالف دينار جزائري  -

 29/03/2022تاريخ 

 26/03/2022فئة األكابر ليوم ( إتحاد الكهرباء / مشعل أقبور )مقابلة  04القضية رقم 

  : اإلنذارات

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 خالدالخير  مشعل أقبور J0385 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي
 بويبة أيوب مشعل أقبور J0486 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 بن آتاهللا عمر إتحاد الكهرباء J0718 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي
 بالمي أحمد إتحاد الكهرباء J0720 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 26/03/2022فئة األكابر ليوم ( أمل تاغرم / جيل حاسي لحجار)مقابلة  05القضية رقم 

  : اإلنذارات

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 بوحاص عبد الرزاق جيل حاسي لحجار J0371 بطاقة حمراء لحصوله على إنذارين

من القانون المنظم  103) نافدة طبقا لنص المادة( 01)باإلقصاء لمقابلة واحدة  بوحاص عبدالرزاقيعاقب 

 ). لبطولة كرة القدم هواة 
 تونسي اسامة أمل تاغرم J 0538 بطاقة حمراء لحصوله على إنذارين

من القانون المنظم لبطولة  103) نافدة طبقا لنص المادة( 01)باإلقصاء لمقابلة واحدة  تونسي أسامةيعاقب 

 ). كرة القدم هواة 

 

 

 



 

 

 

 األكابرمقابالت بطولة الشرفي لفئة 

 الفوج (أ(

 18/03/2022فئة األكابر ليوم ( أمل تبيربيرت / نجوم الهقار)مقابلة  06القضية رقم 

 : اإلنذارات

 بعد االطالع على ورقة المبارة

 بعد االطالع على تصريح الحكم الرئيسي

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 مرزوقي بلقاسم نجوم الهقار J0703 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب
 زماكي عبد القادر أمل تبيربيرت J0058 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 عقوبات بالطرود:

بسبب اإلعتداء على الحكم بالضرب والبزق  0375لغنج فؤاد  رقم الرخصة  نجوم الهقارطرد العب فريق 

( 01)دون إحداث أي ضرر جسدي ذكر وعليه يعاقب الالعب باإلقصاء النافذ لمدة سنة واحدة واأللفاظ الألخالقية
في أجل شهر  نجوم  الهقاردج يدفعها فريق  000. 10غرامة نافذة قدرها +  29/03/2022إبتداء من تاريخ 

 ) هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 114طبقا لنص المادة ) 29/03/2022إبتداء من تاريخ 

 

 مقابالت بطولة الجهوي الثاني لفئة األكابر

 الفوج (أ(

 

 18/03/2022فئة األكابر ليوم ( مولودية ادريان / وداد قطع الواد)مقابلة  07القضية رقم 

  : اإلنذارات

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 مسعود عبداللطيف بن مولودية ادريان J5409 بطاقة حمراء لحصوله على انذارين

من القانون المنظم  103) نافدة طبقا لنص المادة( 01)باإلقصاء لمقابلة واحدة  بن مسعود عبد اللطيفعاقب 

 ). لبطولة كرة القدم هواة 

 

 

 

 



 

 

 

 19/03/2022فئة األكابر ليوم ( تهقارت الوسطى / صورو لمعلمين)مقابلة  08القضية رقم 

  : اإلنذارات

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 عثماني عبدهللا تهقارت الوسطى J3476 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب
 نواري كريم تهقارت الوسطى J3063 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 تاتي أحمد صورو لمعلمين J4042 بطاقة صفراء بسببعرقلة الالعب

 

 19/03/2022فئة األكابر ليوم ( الشعار الرياضي  / اتحاد الهقار)مقابلة  09القضية رقم 

  : اإلنذارات

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 ألجمت نور الدين الشعار الرياضي J1825 بطاقة صفراء بسبب لمس الكرة باليد

 ببوش زكرياء االتحاد الهقار J4096 بطاقة حمراء لحصوله على إنذارين

من القانون المنظم لبطولة  103) نافدة طبقا لنص المادة( 01)باإلقصاء لمقابلة واحدة  زكرياءببوش يعاقب 

 ). كرة القدم هواة 
 بركات عبد النور االتحاد الهقار J4421 بطاقة حمراء بسبب التدخل الخشن

من القانون المنظم لبطولة  110) نافدة طبقا لنص المادة (  02)باإلقصاء لمقابلتٌن  بركات عبد النوريعاقب 

 ). كرة القدم هواة 

 مقابالت بطولة الجهوي الثاني لفئة األكابر

 الفوج (ب(

 

 19/03/2022فئة األكابر ليوم ( وفاق الفقارة / الجماهيرية)مقابلة  10القضية رقم 

  : اإلنذارات

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 بن ناجم زروال وفاق الفقارة J3041 الالعببطاقة صفراء بسبب عرقلة 
 بوتقي عثمان الجماهيرية J3445 بطاقة صفراء 

 

 

 

 

 



 

 

 

 19/03/2022فئة األكابر ليوم ( شباب تيديكلت / شباب لحدب)مقابلة  11القضية رقم 

  : اإلنذارات

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 بودراعة هشام شباب لحدب J3384 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 

 26/03/2022فئة األكابر ليوم ( شباب لحدب / شباب سالفن)مقابلة  12القضية رقم 

  : اإلنذارات

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 باسالم محمد وليد لحدب J3383 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير

 صباري عبد الفتاح لحدب J2586 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب
 باجلول حسين  سالفن J3001 بطاقة حمراء لحصوله على إنذارين

من القانون المنظم لبطولة  103) نافدة طبقا لنص المادة( 01)باإلقصاء لمقابلة واحدة  باجلول حسينيعاقب 

 ). كرة القدم هواة 
 

 26/03/2022فئة األكابر ليوم ( وفاق الفقارة / مولودية إينغر)مقابلة  13القضية رقم 

  : اإلنذارات

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 كنوشي نوح مولودية إينغر J4132 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب
 بورزق العربي مولودية إينغر J3816 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب
 بن مسعود سفيان الفقارةوفاق  J3038 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 19مقابالت بطولة األواسط لفئة اقل من 

 الفوج (أ(

 18/03/2022فئة األكابر ليوم ( تهقارت الوسطى / صورو الساحلي)مقابلة  14القضية رقم 

  : اإلنذارات

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 معوش عبدالغني الساحلي صورو J5028 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير
 نواري قدور صورو الساحلي J4750 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 اللة محمد تهقارت الوسطى J3145 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير
 عقبة كنتة سيدي لمين تهقارت الوسطى J4419 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 
 



 
 
 
 

 مات:اغر
 

 12/03/2022مقابلة )الشعار الرياضي/ مولودية ادريان( فئة األكابر ليوم  15القضية رقم 

 
في أجل شهر إبتداء من تاريخ  )الشعار الرياضي(غرامة نافذة يدفعها نادي  دج 20.000عشرون الف  -

القانون المنظم من  86)بسبب عدم تأكيد اإلحتراز المدون على ورقة المقابلة طبقا لنص المادة  29/03/2022
 لبطولة كرة القدم هواة.(

 
 11/03/2022مقابلة )شباب تيديكلت/ شباب سالفن( فئة األكابر ليوم  16القضية رقم 

 
في أجل شهر إبتداء من تاريخ  )شباب تيديكلت(غرامة نافذة يدفعها نادي  دج 20.000عشرون الف  -

من القانون المنظم  86)المقابلة طبقا لنص المادة بسبب عدم تأكيد اإلحتراز المدون على ورقة  29/03/2022
 لبطولة كرة القدم هواة.(

 

 عقوبات:
 
  02القضية رقم وبالضبط في  11المحضر رقم بعد االطالع على  -
 12/03/2022بعد االطالع على ورقة المقابلة )الشعار الرياضي/ مولودية ادريان( فئة األكابر ليوم  -
 

 قررت اللجنة
 
( كعقوبة أصلية 01بمقابلة واحدة ) 4662بن مسعود مراد رقم الرخصة   مولودية ادريانمعاقبة العب فريق  -

 29/03/2022مقابالت نافذة إبتداء من تاريخ  (04)( للتسوية أي بمجموع 03+ ثالث مقابالت )
(أشهـر إبتـداء مـن تاريخ  03معـاقبة كاتب العـام فـريق مولودية ادريان باإلقصـاء النافذ لمدة ثالثة ) -

 10.000بمنعه مـن ممارسة أي وٌظيفة أو نشاط لهما عالقة بكرة القدم + غـرامة نافـذة قدرها 29/03/2022
بسبب سوء التنظيم إلقحام  29/03/2022فـي أجل شهر إبتداء من تاريخ  مولودية ادريانيدفعها فريق دج 

 العب في المبارة وهو معاقب 
 
 
                    لجنة اإلنضباط          

                                      

 مجدوبي نبيل                                                                                                    

 بالخير حمزة                                                                                                       

  


	دراسة  القضايا إستنادا على نصوص القانون  الجديد المنظم لبطولة كرة القدم

