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 القضايا إستنادا على نصوص القانون  الجديد المنظم لبطولة كرة القدم دراسة 

 90/60/0202 الهواة اإلصدار األخيرقسم 

 مقابالت بطولة الجهوي الثاني لفئة األكابر

 ب(( الفوج
 

 31/12/2021( فئة األكابر ليوم شباب لحدب/  مولودية إينغرمقابلة ) 10رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 الخير ياسين شباب لحدب J3386 اللعب السلبيبطاقة صفراء بسبب 

 قيداها سعد مواودية إينغر J3824 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 01/01/2202( فئة األكابر ليوم شباب تيديكلت /سيالفن  شباب مقابلة ) 20رقم القضية 

  اإلنذارات:

 01/01/2202( فئة األكابر ليوم م. الجماهيرية /نجم البركهمقابلة ) 03رقم القضية 

  اإلنذارات:

 

 

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 بن مسعود يحي شباب سيالفن J3022 اللعب السلبيبطاقة صفراء بسبب 
 يوسفي بوبكر شباب سيالفن J3051 اللعب السلبيبطاقة صفراء بسبب 

 حكيمي عبدهللا شباب تيديكلت J3557 بطاقة صفراء بسبب تضيع الوقت

 الالعب إسم  النادي الرخصةرقم  العقوبة المسلطة
 بالمين شرف الدين نجم البركه J3550 الخطيربطاقة صفراء بسبب اللعب 

 مويسي مصطفى م. الجماهيرية J3454 اللعب الخطيربطاقة صفراء بسبب 

 



 

 أ(( الفوج

 

 31/12/2021( فئة األكابر ليومتهقار الوسطى/تمنراست سريع مقابلة ) 04رقم القضية 

 اإلنذارات:

 
 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 عبدالدايم إبراهيم سريع تمنراست J4550 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 
 أحمد محمد تهقار الوسطى J2851 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 

 مقابالت بطولة الشرفي لفئة األكابر

 الفوج)أ(

 

 01/01/2202( فئة األكابر ليومشباب تبركات/ نجوم الهقارمقابلة ) 05رقم القضية 

 اإلنذارات:

 
 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 فيلي عبدالرزاق شباب تبركات J0579 إعاقة الالعببطاقة صفراء بسبب 
 بنتي أحمد تامر نجوم الهقار J0322 اللعب السلبيبطاقة صفراء بسبب 

 بالطرود:عقوبات 
 لغنج فؤاد نجوم الهقار  J0375 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين  

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة( 103)يعاقب باإلقصاء لمقابلة نافذة طبقا لنص المادة

 تنبيه:

 فريق  نجوم الهقار J0375الالعب لغنج فؤاد رخصة رقم  علىغرامة مالية دج 1.000الف دينار جزائري -
الحكم وهذا تطبيقا  قرار وذالك بسبب اإلحتجاج على 03/01/2022في أجل شهر إبتداء من تاريخ يدفعها 

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة( 101)لنص المادة 

 

 01/01/2202( فئة األكابر ليوموفاق صورو/ أمل تبيربيرتمقابلة ) 06رقم القضية 

 اإلنذارات:
 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 بن ساسي أحمد وفاق صورو J0102 الكالم غير رياضيبطاقة صفراء بسبب 
 بن بركه ناجم وفاق صورو J0010 الكالم غير رياضيبطاقة صفراء بسبب 

 



 

 

 ب(( الفوج
 

 82/12/2021األكابر ليوم ( فئة اإلتحاد عين صالح /المجاهدين مستقبل مقابلة ) 07رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 حمادي فيصل االتحاد J0225 اللعب السلبيبطاقة صفراء بسبب 
 سلمان امبارك مستقبل المجاهدين J0183 اللعب السلبيبطاقة صفراء بسبب 

 

 28/12/2021( فئة األكابر ليوم مشعل قبور /أمال تاغرممقابلة ) 08رقم القضية 

  اإلنذارات:

 

 03/12/2021( فئة األكابر ليوم إتحاد الكهرباء /أمال الشويطرمقابلة ) 09رقم القضية 

  اإلنذارات:

 

 31/12/2021( فئة األكابر ليوم جيل حاسي الحجار /أقبور ليفر سيتي مقابلة ) 10رقم القضية 

  اإلنذارات:

 

 

                                                         

   لجنة اإلنضباط

                                                     

 مجدوبي نبيل

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 رقن عبدالحفيظ أمال تاغرم J0536 اللعب الخطيربطاقة صفراء بسبب 

 حيلو مصطفى أمال تاغرم J0541 بطاقة صفراء بسبب عرقلة اللعب
 زكاري عبدالعالي  مشعل أقبور  J0386 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير 
 تالمية فياللي مشعل أقبور  J0382 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 بن كازة لسلم  أمال الشويطر J0468 الوقتتضيع بطاقة صفراء بسبب 

 بوقليلة رضوان  أتحاد الكهرباء  J0489 بطاقة صفراء بسبب لمس الكرة باليد

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 ميموني علي ليفر سيتي أقبور J0206 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب



                         

 إمضاء عضو لجنة االنضباط  
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