
 
 
 
 
 
 

 

 االتحادیة الجزائریة لكرة القدم

 

 الرابطة الجھویة ورقلة

 الرابطة الوالئیة تمنراست

 
  

   لجنة االنضبــــــــاط

 

 2023 – 2022  المـــــوسم الریاضي

 

 09  رقم المحضــــــــــر

 

 14/02/2023  تاریخ انعقاد الجلسة
 

 القانون  الجدید المنظم لبطولة كرة القدم دراسة  القضایا إستنادا على نصوص

 09/06/2020قسم الھواة اإلصدار األخیر

 

 ب)-مقابالت بطولة الشرفي لفئة األكابرالفوج) أ

 

 

 الفریق الزائر الفریق المضیف التاریخ الجولة رقم القضیة
 واداد الساھلة الشرقیة اتحاد الكھرباء 03/02/2023 09 66

 ورقة المقابلة بعد اإلطالع على  -
 (اتحاد الكھرباءحیث صرح الحكم الرئیسي عن عدم إجراء المقابلة بسبب تغیب الفریق االمضیف نادي ( -

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم ھواة (مرحلة الذھاب) 62تطبیق نص المادة 

 ( وداد الساھلة الشرقیة ) لصالح نادي  00 – 03) بنتیجة اتحاد الكھرباءخسارة المقابلة بالنسبة لنادي ( -

 (اتحاد الكھرباء)) نقاط من رصید نادي 03خصم ( -

) في أجل شھر إبتداء من اتحاد الكھرباء) غرامة نافذة یدفعھا نادي (دج5000 ) خمسة آالف دینار جزائري -
 16/02/2023تاریخ 

 
 



 عقوبات:

 

) في أجل شھر إبتداء من تاریخ الساھلة الشرقیة ودادغرامة نافذة یدفعھا نادي ( دج5.000خمسة أالف دینار جزائري  -
من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ( 16/02/2023

 ھواة.)

 

 الفریق الزائر الفریق المضیف التاریخ الجولة رقم القضیة

 اینغراتحاد سمباك  وفاق الضایة  04/02/2023 09 67

 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

  بطاقة صفراء  J0315 اتحاد سمباك اینغر سعسع عادل

  بطاقة صفراء J0394 وفاق الضایة نقموش أحمد

  

 الفریق الزائر الفریق المضیف التاریخ الجولة رقم القضیة

 تحت لقصر مستقبل اقبور 04/03/2023 09 68

 اإلنـــــــــــذارات

رقم  النادي إسم الالعب

 الرخصة

 العقوبة المسلطة

  بطاقة حمراء لحصولھ على انذارین J0441 مشعل اقبور ھدواي توفیق

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم ھواة). 103) نافذة طبقا لنص المادة (01یعاقب ھدواي توفیق باإلقصاء لمقابلة واحدة(

  بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب J0401 مشعل اقبور بویبة ایوب

  بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب J0055 تحت لقصر بالمي محمد

  بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب J0171 تحت لقصر بقادیر عبدالعظیم

 

 عقوبات:

 

) في أجل شھر إبتداء من تاریخ تحت لقصرغرامة نافذة یدفعھا نادي ( دج5.000خمسة أالف دینار جزائري  -
من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ( 16/02/2023

 ھواة.)

) في أجل شھر إبتداء من تاریخ  مشعل اقبورغرامة نافذة یدفعھا نادي ( دج5.000خمسة أالف دینار جزائري  -
من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53مدرب النادي طبقا لنص المادة ( بسبب عدم حضور 16/02/2023

 ھواة.)

 



 

 الفریق الزائر الفریق المضیف التاریخ الجولة رقم القضیة

 مستقبل الجماھیریة اتحاد ملیانة 04/02/2023 09 69

 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

  بطاقة صفراء بسبب  عرقلة الالعب J0169 مستقبل الجماھیریة حمي عبدالحكیم

  بطاقة صفراء بسبب  لمس الكرة  J0937 اتحاد ملیانة بن خلیفة خلیل

  بطاقة صفراء بسبب  اللعب الخشن J0908 اتحاد ملیانة بن علیوة اسامة

 

) في أجل شھر إبتداء من تاریخ  اتحاد ملیانةنادي (غرامة نافذة یدفعھا  دج5.000خمسة أالف دینار جزائري  -
من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ( 16/02/2023

 ھواة.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقابالت بطولة الجھوي الثاني لفئة األكابرالفوج) ب)

 

 

 الفریق الزائر الفریق المضیف التاریخ الجولة رقم القضیة

 شباب سالفن مستقبل لحدب 10/02/2023 06 70

 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي J6856 مستقبل لحدب اعراب عبد النور

  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي J2198 مستقبل لحدب فوالني نور الدین

  بطاقة صفراء بسبب تضیع الوقت J2199 مستقبل لحدب الملطاوي الیاس

  بطاقة صفراء بسبب لمس الكرة J2358 مستقبل لحدب بالمة عبد الباسط

  بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب J1182 شباب سالفن الغول عبد الحمید

  بطاقة صفراء اللعب السلبي J1170 شباب سالفن بالمین شرف الدین

 

 الفریق الزائر الفریق المضیف التاریخ الجولة رقم القضیة

 امل الشویطر اینغر مولودیة اینغر 10/02/2023 06 71

 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

  بطاقة صفراء بسبب لعب الخطیر J2245 مولودیة اینغر بلكو عبد المالك

  بطاقة صفراء بسبب لعب خطیر J2083 الشویطرامل  قیروان عمر

 

 الفریق الزائر الفریق المضیف التاریخ الجولة رقم القضیة

 وفاق الفقارة نادي البركھ 11/02/2023 06 72

 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

  اللعب السلبيبطاقة صفراء بسبب  J1814 نادي البركھ قربھ عیسى

  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي J2284 وفاق الفقارة حوباي عبد الجواد

  بطاقة صفراء بسبب تضیع الوقت J2083 وفاق الفقارة بن مسعود یحي

 



 عقوبات:

 

 ) في أجل شھر إبتداء من تاریخنادي البركھغرامة نافذة یدفعھا نادي ( دج15.000خمسة عشرألف دینار جزائري  -
من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ( 16/02/2023

 ھواة.)

 

 لجنــــــــة االنضباط

 مجــــدوبي نبیل

 حمزة بالخیر

 


