
    االتحادية الجزائرية لكرة القدم                           
 الرابطة الجهوية ورقلة

 الرابطة الوالئية تمنراست

  2021/2022الموسم الرياضي

 :15 المحضر رقم

 05/04/2022:الجلسة المنعقدة بتاريخ

 القدمدراسة  القضايا إستنادا على نصوص القانون  الجديد المنظم لبطولة كرة 

  09/06/2020قسم الهواة اإلصدار األخير

 مقابالت بطولة الجهوي الثاني لفئة األكابرالفوج (أ(

 25/03/2022مقابلة )وداد قطع الواد / اتحاد االهقار( فئة األكابر ليوم  01القضية رقم 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 ببوش عبد النور اتحاد االهقار J4102 الالعب بطاقة صفراء بسبب عرقلة
 اقران عبد الكريم اتحاد االهقار J3088 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 ببوش محمد االصادق اتحاد االهقار J4180 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 بن عيسى حسام الدين وداد قطع الواد J2970 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 بامحمد عبدالحليم وداد قطع الواد J3124 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب
 بوسبحة عبد الحكيم وداد قطع الواد J2989 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 25/03/2022مقابلة )مولودية ادريان / تهقارت الوسطى ( فئة األكابر ليوم  02القضية رقم 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي الرخصةرقم  العقوبة المسلطة

 حاجي الزبير  مولودية أدريان J4753 بطاقة حمراء لحصوله على انذارين

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

 بن مسعود مراد أدريانمولودية  J4662 بطاقة حمراء لحصوله على انذارين

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

 بن مولودي مصطفى تهقارت الوسطى J2920 بطاقة حمراء لحصوله على انذارين
من القانون المنظم  103) (نافدة طبقا لنص المادة 01) باإلقصاء لمقابلة واحدةبن مولودي مصطفى يعاقب 

 لبطولة كرة القدم هواة ).

 

 



 

 عقوبات :

غرامة نافذة دج 00001.( إقصاء نافذة + 01بمقابلة واحدة ) 4662 يعاقب بن مسعود مراد رقم الرخصة  -
اإلحتجاج على قرار الحكم بسبب  06/04/2022في أجل شهر ابتداء من تاريخ مولودية ادريان( يدفعها نادي )

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة( 101)طبقا لنص المادة 
( كعقوبة 04بأربع مقابالت ) 4662بن مسعود مراد رقم الرخصة   مولودية ادريانمعاقبة العب فريق  -

 وية أي  ( للتس03( بسبب االحتجاج على قرار الحكم + ثالث مقابالت )01أصلية + مقابلة واحدة )
بسبب مشاركته في المبارة  06/04/2022مقابالت نافذة إبتداء من تاريخ  (08)مايساوي  (03+ 01 + 04 )
 دون أستئناف العقوبة

(أشهـر إبتـداء مـن تاريخ  03باإلقصـاء النافذ لمدة ثالثة) مولودية ادريانمعـاقبة كاتب العـام فـريق  -
 1.000فة أو نشاط لهما عالقة بكرة القدم + غـرامة نافـذة قدرها بمنعه مـن ممارسة أي وٌظي 05/04/2022
بسبب سوء التنظيم إلقحام  06/04/2022فـي أجل شهر إبتداء من تاريخ  مولودية ادريانيدفعها فريق دج 

 العب في المبارة وهو معاقب 

 26/03/2022 مقابلة )صورو المعلمين / السريع تمنراست ( فئة األكابر ليوم 03القضية رقم 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 أقاري اما السريع تمنراست J5175 بطاقة حمراء لحصوله على إنذارين
من القانون المنظم لبطولة كرة  103) (نافدة طبقا لنص المادة 01باإلقصاء لمقابلة واحدة )أقاري اما يعاقب 

 القدم هواة ).

 حاج بالل بوبكر السريع تمنراست J4197 صفراء بسبب عرقلة الالعببطاقة 
 فيصل أسامة صورو المعلمين J4041 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 

 29/03/2022مقابلة )تهقارت الوسطى / االتحاد الرياضي نهقار( فئة األكابر ليوم  04القضية رقم 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 بوحاص باكلي تهقارت الوسطى J4372 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 شماميس محمد تهقارت الوسطى J3169 بطاقة صفراء بسبب تضيع الوقت

 واقيل معتز باهلل االتحاد نهقار J4538 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 كيرامي بدر الدين نهقاراالتحاد  J4177 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي

 

 

 

 

 

 



 

 

 01/04/2022مقابلة )صورو المعلمين/ مولودية ادريان( فئة األكابر ليوم  05القضية رقم 

   اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 فيسل محمد ياسين صورو المعلمين J4036 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب
االحتجاج على  بطاقة صفراء بسبب

 قرار الحكم
5408 J رزقاوي ابراهيم صورو المعلمين 

صورو دج غرامة نافذة يدفعها نادي 1.000( إقصاء نافذة + 01يعاقب زرقاوي ابراهيم بمقابلة واحدة )
من القانون المنظم لبطولة  101طبقا لنص المادة ) 06/04/2022في أجل شهر ابتداء من تاريخ  المعلمين

 هواةكرة القدم 

 حموين مصطفى مولودية أدريان J 4657 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 01/04/2022مقابلة )سريع تمنراست/ اتحاد االهقار( فئة األكابر ليوم  06القضية رقم 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 دريبات عبد الفتاح اتحاد االهقار J4577 بطاقة صفراء بسبب تضيع الوقت

 

 مقابالت بطولة الجهوي الثاني  لفئة األكابرالفوج (ب(

 31/03/2022مقابلة )شباب سالفن / نجم البركه( فئة األكابر ليوم  07القضية رقم 

 اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 يوسفي ابراهيم  شباب سالفن J3000 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 كنود توفيق نجم البركه J3409 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 مقابالت بطولة الشرفي لفئة األكابرالفوج (ب(

 

 01/04/2022مقابلة )أمل تاغرم/ إتحاد إقسطن( فئة األكابر ليوم  08القضية رقم 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 بوقربة عبد الناصر أمل تاغرم J0535 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 بن كريكري بابه إتحاد إقسطن J0733 بطاقة صفراء

 

 

 

 



 

 01/04/2022مقابلة )حاسي لحجار/ الساهلة الغربية( فئة األكابر ليوم  09القضية رقم 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

بلحمدو محمد عبد  الساهلة الغربية J0406 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب
 البصير

 
 

 عقوبات مكتشفة من طرف الرابطة :
 
قسم الشرفي فئة األكابر ليوم  )الساهلة الغربية / اتحاد الكهرباء(بعد االطالع على ورقة المقابلة  -

18/02/2022 
قسم الجهوي الثاني فئة األكابر ليوم تيديكلت / شباب سالفن( )شباب بعد االطالع على ورقة المقابلة  -

11/03/2022 
يندرجان تحت ناديين مختلفين االول في القسم  بوقليلة ادريسحيث اكتشفت الرابطة لتسجيل رخصتين لالعب  -

 والثانية في القسم الجهوي 21W11J0724تحت رقم )اتحاد الكهرباء والغاز(  الشرفي )ب( ينتسب لنادي
 مايتنافى وقوانين كرة القدم  وهذا 21R30J5678تحت رقم )شباب تيديكلت( الثاني )ب( ينتسب لنادي

 
 
 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة ( والتي تقضي بمايلي: 97حيث قررت اللجنة تطبيق المادة  -

 ياضيحتى نهاية الموسم الر بوقليلة ادريس( نافذة لالعب 01* ايقاف سنة واحدة )
 * ايداع رفض طلب الترخيص بالملف الثاني 

 
 
 
 

    لجنة اإلنضباط       

                                              

        

                                              

 مجدوبي نبيل       

                                                      

 بالخير حمزة   

                            

 إمضاء عضو لجنة االنضباط 
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