
 
 
 
 
 
 

 

 االتحادية الجزائرية لكرة القدم

 

 الرابطة الجهوية ورقلة
 الرابطة الوالئية تمنراست

 
  

   لجنة االنضبــــــــاط
 

 2023 – 2022  المـــــوسم الرياضي
 

 06  رقم المحضــــــــــر
 

 11/01/2023  تاريخ انعقاد الجلسة

 
 

 على نصوص القانون  الجديد المنظم لبطولة كرة القدم القضايا إستنادا دراسة 

 90/60/0202قسم الهواة اإلصدار األخير
 

 ب((الفوجلفئة األكابر 2د مقابالت بطولة الجهوي الثاني
 

 
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 مولودية إينغر أمل الشويطر 30/12/2022 06 31

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

  تحايل على الحكمبطاقة صفراء بسبب  J2207 مولودية اينغر بطاش إسماعيل
  لمس الكرة باليدبطاقة صفراء بسبب  J2243 مولودية إينغر بوجلة لحبيب

  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J2207 امل الشويطر لحمدو محمدلمين
  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J1308 امل الشويطر ايكار محي الدين

  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J1320 امل الشويطر بافكر المغيلي
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 شباب سالفن مستقبل لحدب  30/12/2022 06 32

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J2011 مستقبل لحدب بيقة عبدالحق
  تضيع الوقتبطاقة صفراء بسبب  J0961 شباب سالفن باله قدور

  تضيع الوقتبطاقة صفراء بسبب  J1176 شباب سالفن زاكي عبدالقيوم
 
 



 
 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة القضية رقم
 وفاق الفقارة نجم البركه 30/12/2022 06 33

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J2083 وفاق الفقارة بن زايد عبد الغفور
  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0961 البركهنجم  ارياهلل عبدالباري

 
 

 (ب (لفئة األكابرالفوج الشرفيمقابالت بطولة 
 
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 اتحاد سمباك إينغر الجماهيرية 27/12/2022 04 34

 اإلنـــــــــــذارات
 المسلطة العقوبة الرخصة ر. النادي إسم الالعب

  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0028 الجماهيرية دريسي فراجي
  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0002 الجماهيرية بوتقي عثمان

  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0316 اتحاد سمباك منصوري عبدالستار
  احتجاج على الحكمبطاقة صفراء بسبب  J0261 إتحاد سمباك صلوحي محمد الطاهر

  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0300 إتحاد سمباك سالمة وليد
 

 عقوبات:
 
( واحدة نافذة + غرامة 01باإلقصاء لمقابلة )   j0261رقم الرخصة محمد الطاهر  صلوحي عب معاقبة الال -

 11/01/2023( في اجل شهر ابتداء من تاريخ إينغرسمباك اتحاد يدفعها نادي )  دج1000قدرها 
 

 
 
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 ليفر سيتي اقبور اتحاد اقسطن 27/12/2022 04 35

 بعد اإلطالع على ورقة المقابلة  -

 بعد االطالع على تقرير الحكم الرئيسي -

انعدام األمن وهذا راجع لمغادرة رجال القوة عدم إجراء المقابلة بسبب  حيث صرح الحكم الرئيسي عن -

 العمومية الملعب.

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة )مرحلة الذهاب( 50تطبيق نص المادة 

 ( ليفر سيتي اقبور) لصالح نادي  00 – 03( بنتيجة اتحاد اقسطنخسارة المقابلة بالنسبة لنادي ) -

( في أجل شهر إبتداء اتحاد اقسطن)( غرامة نافذة يدفعها نادي دج5000) ف دينار جزائري الآ خمسة -

 11/01/2023من تاريخ 



 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 وفاق الضاية وداد الساهلة الشرقية 30/12/2022 05 36

 بعد اإلطالع على ورقة المقابلة  -

 (الساهلة الشرقيةوداد نادي ) المضيفاحيث صرح الحكم الرئيسي عن عدم إجراء المقابلة بسبب تغيب الفريق  -

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة )مرحلة الذهاب( 62تطبيق نص المادة 

 ( وفاق الضاية ) لصالح نادي  00 – 03( بنتيجة الساهلة الشرقيةوداد خسارة المقابلة بالنسبة لنادي ) -

 (الساهلة الشرقيةوداد )( نقاط من رصيد نادي 03خصم ) -

( في أجل شهر الساهلة الشرقيةوداد )( غرامة نافذة يدفعها نادي دج5000)  ف دينار جزائريالآ خمسة -

 11/01/2023إبتداء من تاريخ 

 

 
 
 

 
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 الجماهيرية  الساهلة الغربية 31/12/2022 05 38

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0483 الساهلة الغربية جمعات اسامة 
  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0594 الغربية الساهلة بلحمدو محمد عبد هللا
  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0605 الساهلة الغربية بركات محمد السعيد

  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0014 الجماهيرية هداوي خالد
  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0003 الجماهيرية طالبي وليد

 
 
 
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 امل تاغرم جيل حاسي لحجار 31/12/2022 05 37

 بعد اإلطالع على ورقة المقابلة  -

 نادي  المضيففريق  عدم إكتمال النصيبحيث صرح الحكم الرئيسي عن عدم إجراء المقابلة بسبب  -

 (لحجارجيل حاسي )

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة )مرحلة الذهاب( 57تطبيق نص المادة 

 ( تاغرمامل ) لصالح نادي  00 – 03( بنتيجة لحجارجيل حاسي المقابلة بالنسبة لنادي )خسارة  -

 (لحجارجيل حاسي )( نقاط من رصيد نادي 03خصم ) -

( في أجل شهر لحجارجيل حاسي )( غرامة نافذة يدفعها نادي دج5000) ف دينار جزائري الآ خمسة -

 11/01/2023إبتداء من تاريخ 



 
  

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 أولمبيك الفقارة امل الساهلة الشرقية  31/12/2022 05 40

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

  عرقلة الالعب بطاقة صفراء بسبب  J1069 اولمبيك الفقارة حمزاوي احمد
  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0476 امل الساهلة الشرقية بن عبدالقادر اسامة

 
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 اينغر سمباكاتحاد  وداد الساهلة الشرقية  06/01/2023 06 41

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

  لمس الكرة باليدبطاقة صفراء بسبب  J0429 سمباك اينغراتحاد  منصوري عبد النور
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 الساهلة الغربية اتحاد مليانة اينغر  07/01/2023 06 42

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

  لعب الخطيربطاقة صفراء بسبب  J0483 الساهلة الغربية جمعات اسامة 
  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0584 الساهلة الغربية بركات صالح الدين

 
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة القضيةرقم 
 تحت لقصر الجماهيرية  07/01/2023 06 43

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب
  تضيع الوقتبطاقة صفراء بسبب  J0055 تحت لقصر  بالمي محمد

  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0054 تحت لقصر ضرعني عبد الرحيم
  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0163 الجماهيرية لكحل زيدان
عدم احترام بطاقة صفراء بسبب  J0008 الجماهيرية بوتقي عثمان

 المسافة القانونية
 

 
 

  

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 تحت لقصر اتحاد سمباك إينغر 31/12/2022 05 39

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0032 تحت لقصر عضمن بالل
  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0299 أتحاد سمباك اينغر خالدبلبركه 

  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0316 اتحاد سمباك اسنغر منصوري عبد الستار



 
 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 مشعل اقبور الفقارةأولمبيك  07/01/2023 06 44
 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب
حصوله على بطاقة صفراء بسبب  J0033 مشعل اقبور سهالوي الصديق

 انذارين
 

  الالعببطاقة صفراء بسبب عرقلة  J0050 اولمبيك الفقارة بن الدين محمد لحسن 

 
 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 أمل الساهلة الشرقية امل تاغرم 07/01/2023 06 45
 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب
  اللعب السلبيبطاقة صفراء بسبب  J0137 امل الساهلة الشرقية  طالب علي محمود
  اللعب السلبيبطاقة صفراء بسبب  J0759 امل تاغرم فراجي بدر الدين

 
 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 مشعل اقبور وفاق الضاية 06/01/2023 06 46
 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب
  بطاقة صفراء بسبب  J0430 مشعل اقبور صويلحي محمد السعيد

  بطاقة صفراء بسبب  J0355 وفاق الضاية حابا جوده يوسف
  بطاقة صفراء بسبب  J0205 وفاق الضاية  حيبي بوبكر

 

 
 

 لجنــــــــة االنضباط

 مجــــدوبي نبيل
 بالخير حمزة
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