
                               االتحادية الجزائرية لكرة القدم 
 الرابطة الجهوية ورقلة

 الرابطة الوالئية تمنراست

. 

 2021/2022 الموسم الرياضي

  08:رقم المحضر

 07/02/2202: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

 29/01/2202( فئة األكابر ليوم امل تاغرم /المجاهيدين مقابلة ) 01رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 بن زايد معاز جاهيدينالم J0243 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 بيقة عبدالخالق المجاهيدين J0590 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 01/20/2202( فئة األكابر ليوم إتحاد الكهرباء /ليفر سيتيمقابلة ) 02رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 بن عبدالفتاح ياسين ليفر سيتي J0201 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 حسان عبدالرزاق أتحاد الكهرباء J500 لمس الكرة باليدبطاقة صفراء بسبب 
 بن دله عبدهللا إتحاد الكهرباء J512 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 

 

 

 

 

 

 



 

 01/20/2022( فئة األكابر ليوم مشعل أقبور /تحاد اإلمقابلة ) 03رقم القضية 

  اإلنذارات:

 01/02/2202( فئة األكابر ليوم المجاهيدين / الساهلةالغربيةمقابلة ) 04رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي م الرخصةرق العقوبة المسلطة
 تورديم صابر الساهلة الغربية J0413 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 زقري عبدالمالك المجاهيدين J0172 مسك القميصبطاقة صفراء بسبب 
 بن ادياب أشرف المجاهيدين J0167 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 05/02/2202( فئة األكابر ليوم ب سالفنشبا /وفاق الفقارةمقابلة ) 05رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 بن مبيريك ريان وفاق الفقارة J3392 تضيع الوقتبطاقة صفراء بسبب 

 يوسفي محمد عبدالمجيد شباب سالفن J3018 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين
من القانون المنظم لبطولة لكرة القدم  103( نافذة طبقا لنص المادة )01واحدة ) يعاقب باإلقصاء لمقابلة

 (هواة

 لفئة األكابر جهوي الثانيمقابالت بطولة ال

 (أ( الفوج

 05/02/2202( فئة األكابر ليوم  الشعار الرياضي /الواد وداد قطع مقابلة ) 06رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 العرابي عبدالمالك وداد قطع الواد J3072 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 
 بورمة الياس محمداالمين الشعار الرياضي J1836 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 

 

 

 

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 صادقي عبدالغني االتحاد J0233 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 
 دقدوقة هشام االتحاد J0228 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 
 مباركي عبدالكريم االتحاد J0230 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 
 بوغابة محسن مشعل أقبور J0416 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 
 ديرغ رشيد مشعل أقبور J0405 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 
 عضمن طاهر مشعل أقبور J0392 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 



 

 

 05/02/2022( فئة األكابر ليوم أتحاد الهقار /تهقارت الوسطىمقابلة ) 07رقم القضية 

  رات:اإلنذا

 (ب( الفوج

 04/02/2022( فئة األكابر ليوم نجم البركه /لحدبشباب مقابلة ) 08رقم القضية 

  اإلنذارات:

 05/02/2022( فئة األكابر ليوم شباب تيديكلت /لجماهيريةمستقبل امقابلة ) 09رقم 

 
 بعد اإلطالع على ورقة المقابلة 

 (شباب تيديكلتنادي ) الزائر إجراء المقابلة بسبب تغيب الفريقحيث صرح الحكم الرئيسي عن عدم  -
 

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

 (  مستقبل الجماهيرية) لصالح نادي  00 – 03( بنتيجة تيديكلتشباب رة المقابلة بالنسبة لنادي )خسا -
 ( شباب تيديكلت( نقاط من رصيد نادي )03خصم ) -

( في أجل شهر إبتداء شباب تيديكلت)( غرامة نافذة يدفعها نادي دج000 5خمسة آالف دينار جزائري )  -
 07/02/2022من تاريخ 

 

 

 

 

 

 

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 براهيمي عبداللطيف إتحاد الهقار J4104 اللعب الخطيربسبب  صفراءبطاقة 

 باحو عبدالوهاب تهقارت الوسطى J3470 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 
 فرقوس ابراهيم تهقارت الوسطى J3062 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 عكرمة موالي تهقارت الوسطى J3468 عرقلة الالعبة صفراء بسبب بطاق

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 يلبلبركه سه شباب لحدب J3377 اللعب الخطيربطاقة صفراء بسبب 
 بلبركه عزالدين لحدبشباب  J3059 اللعب السلبيبطاقة صفراء بسبب 

 زايدي عبد الحفيظ شباب لحدب J3401 بطاقة صفراء 
 بن حمو كمال نجم البركه J3417 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير
 عثماني أحمد نجم البركه J3413 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي



 

 

 ( 19)قل من ألواسط األبطولة فئة ا

 (أالفوج)

 01/02/2202ليوم  االواسط ( فئة صورو الساحلي  /لمعلمين صورو مقابلة ) 10رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 امرزغ أيمن صورو الساحلي J4675 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 
 الهمال محمد الصالح صورو لمعلمين J4901 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 01/02/2202ليوم  االواسط ( فئة شباب تبركات  /مستقبل موفلونمقابلة ) 11رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 أرنكاص موسى لونمستقبل موق J4835 مسك قميص الخصمبطاقة صفراء بسبب 
 بن بركه محمد أشرف شباب تبركات J0337 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 بن بركه عبدالحفيظ شباب تبركات J0444 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

                                                   

 01/02/2022ليوم  االواسط  ( فئةوفاق الهقار /الرياضيالشعار مقابلة ) 12رقم القضية 

  اإلنذارات:

 بن توهامي أحمد وفاق الهقار J2949 بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين
لبطولة لكرة القدم  من القانون المنظم 103( نافذة طبقا لنص المادة )01يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة )

 (هواة

  :مدرب تم إنذاره

حتجاج على قرار الحكم باإل J0077قام مدرب فريق الشعارالرياضي بن علي مصطفى رخصة رقم  -

ا االخير اشهر البطاقة وإجتياح أرضية الميدان مما أدى الى إخراجه من طرف الحكم الرئيسي حيث هذ
ة وعليه اسير الحسن للمبارلخالال واضحا بالنظام العام لجهه علما أن هذا السلوك يعتبر إوالحمراء في 

تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 1000غرامة نافذة قدرها  +( 02)قب باإلقصاء النافذ لمقابلتينيعا
 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 101طبقا لنص المادة  07/02/2022

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 شينون ناصر الشعار الرياضي J1861 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 
 محجوب سيد أحمد الشعار الرياضي J2278 لمس الكرة باليدبطاقة صفراء بسبب 

 حمداوي مروان شعار الرياضيال J1816 بسبب اللعب السلبيبطاقة صفراء 
 كراو هارون وفاق الهقار J4388 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 
 بناني بوجمعه  وفاق الهقار J1606 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 جمغات محمد االمين وفاق الهقار J2954 بطاقة صفراء بسبب نقد قرار الحكم
طبقا  07/02/2022في أجل شهر ابتداء من تاريخ  الهقار يدفعها نادي وفاق غرامة نافذةدج  1.000

 (من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 85لنص المادة )



 

  :اإلشارة عليهالعب تم 

جمغات محمد االمين باالحتجاج على الحكم مما ادى الى حصوله على ة قيام الالعب امباربعد نهاية ال -

( نافذة طبقا 01البطاقة الحمراء بعد تلقيه للبطاقة الصفراء الثانية وعليه يعاقب باالقصاء لمقابلة واحدة )
 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة( 103)لنص المادة 

  :غـرامـات

في أجل شهر إبتداء من  نادي ) الشعار الرياضي ( غرامة نافذة يدفعهادج 5000الف دينار جزائري خمسة ا -

من القانون  86) بسبب عدم تأكيد اإلحتراز المدون على ورقة المبارة طبقا لنص المادة 07/02/2022تاريخ 

 المنظم لبطولة كرة القدم هواة(

  :عقـــوبات

مقابالت نافذة لسبب ( 03)مولودية ادريان بثالثة  21R30J4753رقم  معاقبة الالعب حاجي الزبير رخصة -

( 01+03( متعلقة بالتسوية أي )01التعدي على الخصم بضربة الرأس على وجهه + مقابلة واحدة نافذة )
 07/02/2022( مقابالت نافذة ابتداء من تاريخ 04مايساوي في المجموع )

 07/02/2022(أشهر إبتداء من تاٌرخ  03)قصاء النافذ لمدة اإلب رياننادي مولودية أدلكاتب العام المعاقبة  -
أجل  يتدفع ف   دج 5.000مة يقة بكرة القدم + غرامة نافذة بقٌ الفة لهما عيوظٌ بمنعه من ممارسة أي نشاط أو

 بسبب سوء التسير 2022/01/10 شهر إبتداء من تاٌرخ 

 

 إستئناف
 22/01/2022( فئة األكابر ليوم تاغرم أمل /إتحاد إقسطنمقابلة ) 02رقم القضية 

 
 التي بٌة والعق فيالنادي طعن  اللهالذي من خو ( تاغرمأمل  )المودع من طرف نادي  الطعنع على الطالابعد  -

عب تم طرده الالث أن هذا يحٌ  االكابرفئة J 0530رخصة رقم  سلطت على الالعب بن أيعيش محمد االمين
 إهانة الحكمبسبب 

 ورقة المقابلة يدة النظر ف  بعد إعا  -

 يح  ير الحكم التوضيع على تقر  الطاإلبعد  - .

 عد الدراسة قررت اللجنةب

 

                                                     لجنة اإلنضباط

     

                                                     

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
والتلفظ بكالم بطاقة حمراء بسبب إهانة 

 يمس في قدسية اسم الجاللة عز وجل
J0530 بن أيعيش محمد االمين أمل تاغرم 

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



 مجدوبي نبيل

                         

 إمضاء عضو لجنة االنضباط 


	دراسة  القضايا إستنادا على نصوص القانون  الجديد المنظم لبطولة كرة القدم

