
                               االتحادية الجزائرية لكرة القدم 
 الرابطة الجهوية ورقلة

 الرابطة الوالئية تمنراست

. 

 2021/2022 الموسم الرياضي

  50:رقم المحضر

 23/01/2202:الجلسة المنعقدة بتاريخ

 دمالقضايا إستنادا على نصوص القانون  الجديد المنظم لبطولة كرة الق دراسة 

 90/60/0202 قسم الهواة اإلصدار األخير

 مقابالت بطولة الشرفي لفئة األكابر

 (ب( الفوج

 81/01/2202( فئة األكابر ليوم االتحاد عين صالح /الكهرباءاتحاد مقابلة ) 01رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 صحراوي مصطفى اتحاد الكهرباء J0491 اللعب الخطيربطاقة صفراء بسبب 

 عيساوي بلعيد االتحاد عين صالح J0454 قرار الحكم علىإحتجاجه بطاقة صفراء بسبب 
من  101طبقا لنص المادة ) 23/01/2022دج غرامة نافذة تدفع في أجل شهر ابتداء من تاريخ  1.000

 (القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة
 حمادي فيصل االتحاد عين صالح J0225 إحتجاجه على قرار الحكم بطاقة صفراء بسبب

من القانون المنظم  101طبقا لنص المادة ) 23/01/2022غرامة نافذة تدفع في أجل شهر ابتداء من تاريخ دج  1.000
 (لبطولة كرة القدم هواة

 22/01/0222( فئة األكابر ليوم أمل تاغرم /إتحاد إقسطنمقابلة ) 02رقم القضية 

  اإلنذارات:

 

 

 

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 بن أيعيش محمد االمين أمل تاغرم J0530 الحكم إهانة بسبب  حمراءبطاقة 

تدفع في أجل شهر دج  5.000+ غرامة نافذة قدرها  23/01/2022مقابالت إقصاء نافذة ابتداء من تاريخ  (04)يعاقب ب 
 (من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 112طبقا لنص المادة ) 23/01/2022ابتداء من تاريخ 

 



 22/01/2202( فئة األكابر ليوم  مشعل أقبور /الشويطرأمل مقابلة ) 03رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 يشي بالل ب مستقبل أقبور J0378 مسك القميصبطاقة صفراء بسبب 
 عضمن طاهر مستقبل أقبور J0392 تقديم الرجلبطاقة صفراء بسبب 

 أيكار محي الدين أمل الشويطر J0147 بسبب الحصول على إنذارينحمراء بطاقة 
من القانون المنظم لبطولة لكرة القدم  103( نافذة طبقا لنص المادة )01يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة )

 (هواة

 22/01/2022( فئة األكابر ليوم جيل حاسي الحجار /الساهلة الغربيةمقابلة ) 04رقم القضية 

  اإلنذارات:

 لفئة األكابر الجهوي الثانيمقابالت بطولة 

 أ(( الفوج

 22/01/2202( فئة األكابر ليوم  مولودية أدريان /الرياضي الشعار مقابلة ) 50رقم القضية 

 االنذارت:
 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 دادي محمد الشعار الرياضي J2102 مسك القميصبسبب بطاقة صفراء 
 الزوبيرحاجي  مولودية ادريان J4753 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين

من القانون المنظم لبطولة لكرة القدم  103( نافذة طبقا لنص المادة )01يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة )
 (هواة

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 ضفيرات محمد الساهلة الغربية J0474 الخطير اللعب بسبب  صفراءبطاقة 



 ب(( الفوج

 22/01/2202( فئة األكابر ليوم  سالفنشباب  /لحدب شباب مقابلة ) 60رقم القضية 

 االنذارت:
 الالعب إسم  يالناد رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 بلبركه عزالدين شباب بحدب J3059 عرقلة الالعببسبب بطاقة صفراء 
 بودراعه هشام شباب لحدب J3384 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب
 اسحاق أسامه شباب سالفن J2998 بطاقة صفراء بسبب تضيع الوقت

 يوسفي محمد المجيد شباب سالفن J3018 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار الحكم
من  101طبقا لنص المادة ) 23/01/2022غرامة نافذة تدفع في أجل شهر ابتداء من تاريخ دج  2.000

 (القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة

 22/01/2202( فئة األكابر ليوم وفاق الفقارة  / مولودية  إينغرمقابلة ) 07رقم القضية 

 االنذارت:
 الالعب إسم  النادي م الرخصةرق العقوبة المسلطة

 منصوري قدور مولودية إينغر J3822 عرقلة الالعببسبب بطاقة صفراء 
 قيداها سعد مولودية إينغر J3824 بطاقة صفراء بسبب لمس الكرة باليد

 لحبوس إسماعيل مولودية إينغر J4133 بسبب عرقلة الالعببطاقة صفراء 

 ( 19)قل من ألواسط األبطولة فئة ا

 (ألفوج)ا

 21/01/2202ليوم  ألواسط( فئة اوداد قطع الواد /نجوم الهقار مقابلة ) 08رقم القضية 

 االنذارت:
 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 غزالن حسين  نجوم الهقار  J0631 بطاقة صفراء 
 التيجاني بربوشى نجوم الهقار J0324 بطاقة صفراء 
 أمرزاغ عبدالحكيم نجوم الهقار J0387 بطاقة صفراء 
 أمقدم محمد عبد الرحمن نجوم الهقار J0398 بطاقة صفراء
 أمرزاغ يونس نجوم الهقار J0321 بطاقة صفراء
 بكراوي إبراهيم وداد قطع الواد J3321 بطاقة صفراء
 رقيل أيمن وداد قطع الواد J4523 بطاقة صفراء
 حمد عبدالحليمبام وداد قطع الواد J3124 بطاقة صفراء

 أحداث أشير عليها:

( بعد نهاية الشوط االول بإعتراض الحكم وتهديده ونظرا لهذه نجوم الهقارالعبي ومدرب نادي )قيام 
 األفعال الخطيرة وفقد أوشكت على المساس بسالمة الطاقم التحكيمي.

 ت اللجنة مايلي:صرح بها من قبل الحكم الرئيسي قررهذه األحداث الموعلى إثر -

تدفع في أجل شهر إبتداء من  دج5.000( بغرامة مالية نافذة وقدرها نجوم االهقارمعاقبة نادي ) -

  23/01/2022تاريخ 



 21/01/2202ليوم  واسط( فئة األ شباب تبركات / الساحليصورو مقابلة ) 09رقم القضية 

 االنذارت:
 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 عتيقي سفيان صورو الساحلي J4717  بب إحتجاجه على قرار الحكمبطاقة صفراء بس
من  85طبقا لنص المادة ) 23/01/2022غرامة نافذة تدفع في أجل شهر ابتداء من تاريخ دج  1.000

 (القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة
محمد بن معطى هللا  شباب تبركات J0339 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار الحكم

 الحسان
من  85طبقا لنص المادة ) 23/01/2022غرامة نافذة تدفع في أجل شهر ابتداء من تاريخ دج  1.000

 (القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة
 ملول سيدي صوروالساحلي J4678 إهانة الحكمبطاقة حمراء بسبب 

 23/01/2022شهر إبتداء من تاريخ تدفع في أجل  دج 7.000( +02يعاقب باإلقصاء النافذ لمقابلتين )
 (من القانون المنظم لبطولة لكرة القدم هواة 100طبقا لنص المادة )

          

 

 

                                            

     لجنة اإلنضباط

                                            

 مجدوبي نبيل

                         

 عضو لجنة االنضباط إمضاء 


	دراسة  القضايا إستنادا على نصوص القانون  الجديد المنظم لبطولة كرة القدم

