
                               االتحادية الجزائرية لكرة القدم 
 الرابطة الجهوية ورقلة

 الرابطة الوالئية تمنراست

. 

 2021/2022 الموسم الرياضي

  09:رقم المحضر

 15/02/2202: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

 08/02/2202( فئة األكابر ليوم ليفر سيتي / أمل الشويطرمقابلة ) 01رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 كنوشي سفيان ل الشويطرأم J0463 اللعب الخطيربطاقة صفراء بسبب 

 توقه عمران أمل الشويطر J0429 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 
 سالم يعقوب ليفر سيتي J0207 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير
 مازوزي بلقاسم ليفر سيتي J0199 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير

 11/02/2202ألكابر ليوم ( فئة اإتحاد الكهرباء /أمل تاغرممقابلة ) 02رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 ضرعني عبد الرحيم أتحاد الكهرباء J0487 تضيع الوقتبطاقة صفراء بسبب 

 رقان عبدهللا  أمل تاغرم J0532 اللعب الخطيربطاقة صفراء بسبب 

 

 

 

 

 

 

 



 

 01/20/2022( فئة األكابر ليوم اإلتحاد /لحجار جيل حاسي مقابلة ) 03رقم القضية 
  اإلنذارات:

 
 12/02/2022( فئة األكابر ليوم ليفر سيتي /ترجي مليانةمقابلة ) 04رقم القضية 

  اإلنذارات:

 لفئة األكابر جهوي الثانيمقابالت بطولة ال

 (ب( الفوج

 11/02/2202( فئة األكابر ليوم  مستقبل الجماهيرية /شباب سالفن مقابلة ) 05رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 بن عبدالواحد عبد الرحيم ب سالفنشبا J3046 اللعب السلبيبطاقة صفراء بسبب 
 بن عبد الواحد عبدالقادر شباب سالفن J3022 اللعب السلبيبطاقة صفراء بسبب 

 هداوي أيوب مستقبل الجماهيرية J3446 بطاقة صفراء بسبب لمس الكرة باليد
 هداوي خالد  مستقبل الجماهيرية J3461 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 بوتقي عثمان مستقبل الجماهيرية J3445 قرار الحكم إحتجاجه علىب بطاقة صفراء بسب
طبقا  16/02/2022في أجل شهر ابتداء من تاريخ  مستقبل الجماهيرية يدفعها نادي  غرامة نافذة دج 2.000

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

 

 

 

 

 

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

J اللعب السلبيبطاقة صفراء بسبب  2402  فراجي إدريس االتحاد 

 دقدوقة هشام االتحاد J0228 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 بوحاص محمد جارجيل حاسي لح J268 اللعب السلبيبطاقة صفراء بسبب 

 بوحاص عبد الوهاب جيل حاسي لحجار J272 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 منصوري عبدالرحمان جي مليانةتر J0446 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 
 عبو زكرياء ترجي مليانة J0519 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 
 بن عليوة أسامة ترجي مليانة J0652 إضاعة الوقتبطاقة صفراء بسبب 
بن عثمان محمد  ليفر سيتي J0712 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 عبدالقادر
J بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب 1302  سعسع عادل ليفر سيتي 



 

 

 12/02/2022( فئة األكابر ليوم وفاق الفقارة /مستقبل لحدبمقابلة ) 06رقم القضية 

  اإلنذارات:

 

 12/02/2022( فئة األكابر ليوم شباب تيديكلت /مولودية إينغرمقابلة ) 07رقم القضية 

  اإلنذارات:

 

 لفئة األكابر جهوي الثانيمقابالت بطولة ال

 (أ( الفوج

 
 11/02/2022( فئة األكابر ليوم الشعار الرياضي /تهقار الوسطىمقابلة ) 08رقم القضية 

  اإلنذارات:

 
 11/02/2022( فئة األكابر ليوم صورو لمعلمين /مولودية ادريانمقابلة ) 09رقم القضية 

  اإلنذارات:

 

 

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 ناربي محمد مستقبل لحدب J2583 اللعب الخطيربسبب  صفراءبطاقة 

 بن مسعود محمد  وفاق الفقارة J3042 اللعب الخطيربطاقة صفراء بسبب 
 بن مسعود سفيان وفاق الفقارة J3083 اللعب الخطيربطاقة صفراء بسبب 

 بن مسعود سفيان وفاق الفقارة J3083 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار الحكم
طبقا  23/01/2022في أجل شهر ابتداء من تاريخ  وفاق الفقارةيدفعها نادي غرامة نافذة  دج 2.000

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

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 دابوا أحمد تيديكلتشباب  J3570 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 
 الرحيم ر عبدالخي مولودية إينغر J4558 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 أحمد محمد تهقار الوسطى J2851 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 
 أوالدانيال موسى الشعار الرياضي J1890 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 خموين مصطفى ودية أدريان مول J4657 تضيع الوقتبطاقة صفراء بسبب 



 

 
 12/02/2022( فئة األكابر ليوم سريع تمنراست /إتحاد الهقارمقابلة ) 10رقم القضية 

  اإلنذارات:

 مبارة مأجلة من الجولة الخامسة:

 15/02/2202ليوم  اكابر( فئة مولودية أدريان  /سريع تمنراستمقابلة ) 11رقم القضية 

  اإلنذارات:

 بالالع إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 عبو عبد الصمد مولودية أدريان J4665 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 لعصب مراد مولودية أدريان J4658 بطاقة صفراء بسبب نقد قرار الحكم
طبقا  16/02/2022في أجل شهر ابتداء من تاريخ  أدريانمولودية يدفعها نادي غرامة نافذة  دج 2.000

 (م لبطولة كرة القدم هواةمن القانون المنظ 101لنص المادة )
 ناسة محمد عمار سريع تمنراست J5178 بطاقة صفراء بسبب نقد قرار الحكم

طبقا  16/02/2022في أجل شهر ابتداء من تاريخ  تمنراستسريع يدفعها نادي غرامة نافذة  دج 2.000
 (من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 101لنص المادة )

 

 ( 19)قل من ألسط اواألبطولة فئة ا

 (أالفوج)

 11/02/2202ليوم  األواسط( فئة  وفاق الهقار /النجومإتحاد مقابلة ) 12رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 بناني بوجمعه  وفاق الهقار J1606 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 
 كونته أبراهيم وفاق الهقار J1152 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 بن باده عبد الرزاق إتحاد النجوم J0319 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي
 بن تيلمى أحمد ناصر إتحاد النجوم J3022 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 قدي عبد اللطيف إتحاد النجوم J0317 طاقة حمراء لحصوله على إنذارين
من القانون  103( نافذة طبقا لنص المادة )01باإلقصاء لمقابلة واحدة ) د اللطيفالالعب قدي عبيعاقب 

 (المنظم لبطولة لكرة القدم هواة

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 دريبات عبداللطيف إتحاد الهقار J4577 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 
 خولو عبدالمالك سريع تمنراست J5177 لقميصنزع ابطاقة صفراء بسبب 
 دنه خطري سريع تمنراست J4417 إضاعة الوقتبطاقة صفراء بسبب 
 أقاري أمة سريع تمنراست J5175 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 خورار أسامة سريع تمنراست J4562 بطاقة حمراء لحصوله على إنذارين
من القانون  103( نافذة طبقا لنص المادة )01لمقابلة واحدة ) باإلقصاء الالعب  خورار أسامةيعاقب 

 (المنظم لبطولة لكرة القدم هواة



 

 

 : وإنتحال شخصيةتزوير إحتراز ضد 
 

انه تم ثبوت حالة تزوير لرخصة وإنتحال ة من قبل نادي وفاق الهقار حيث اعلى ورقة المباردون إحتراز م
في فريق إتحاد النجوم ويخص األمر بالالعب داغيقة السعيد رقم الرخصة  شخصية من طرف العبين

J0630  والالعب بن عبد الحاكم عثمان رقم الرخصةJ0029 تم حجز  وحسب تقرير الحكم الرئيسي
 .الرخصتين لدى الكاتب العام للرابطة الوالئية تمنراست 

 
 .القضية قيد التحقيق -
 

 12/02/2202ليوم  األواسط( فئة  تهقارت الوسطى /وفلونمستقبل ممقابلة ) 13رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 عقبة كنتة محمد تهقارت الوسطى J3128 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

بسبب احتجاج على قرار  حمراءبطاقة 
 الحكم

J4840 سالمة عبد الرحيم مستقبل موفلون 

من القانون  103( نافذة طبقا لنص المادة )01باإلقصاء لمقابلة واحدة ) الالعب سالمة عبد الرحيمقب يعا
 (المنظم لبطولة لكرة القدم هواة

 

 

                                                     لجنة اإلنضباط

     

                                                     

 ي نبيلمجدوب

                         

 إمضاء عضو لجنة االنضباط 


	دراسة  القضايا إستنادا على نصوص القانون  الجديد المنظم لبطولة كرة القدم

