
                القدم االتحادية الجزائرية لكرة
 الرابطة الجهوية ورقلة

 الرابطة الوالئية تمنراست
. 
  

 2021/2022 الموسم الرياضي

 01:رقم المحضر

 25/21/1202:الجلسة المنعقدة بتاريخ
 

 القضايا إستنادا على نصوص القانون  الجديد المنظم لبطولة كرة القدم دراسة 

 90/60/0202 الهواة اإلصدار األخيرقسم 

 مقابالت بطولة الجهوي الثاني لفئة األكابر

 ب(( الفوج
 

 25/12/2021مقابلة )نجم  البركه / وفاق الفقارة( فئة األكابر ليوم  01رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 بلمين شرف الدين  نجم البركه J3550 بطاقة صفراء بسبب مسك القميص
 ويني لحبيب نجم البركه J3424 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 52/12/2021( فئة األكابر ليوم مستقبل لحدب/  مستقبل الجماهيريةمقابلة ) 02رقم القضية 

  اإلنذارات:

 بعد اإلطالع على ورقة المبارة  -
د بسبب خروج سيارة اإلسعاف 37المبارة توقفت بعد بدايتها في الدقيقة  حيث صرح الحكم الرئيسي بأن -

  دقيقة وعليه قررت اللجنة مايلي:  15والتي دام غيابها أكثر من الوقت المقرر قانونا 
 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة )مرحلة الذهاب( 21تطبيق نص المادة  
 ( مستقبل لحدبلصالح نادي ) 00 – 03( بنتيجة  قبل الجماهريةمستخسارة المقابلة بالنسبة لنادي ) -
في أجل شهر  (مستقبل الجماهريةدج( غرامة نافذة يدفعها نادي )10.000عشرة آالف دينار جزائري ) -

 31/12/2021إبتداء من تاريخ 

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
21R30J33 الالعببطاقة صفراء بسبب عرقلة 

84 
 بودراعة هشام مستقبل لحدب

21R30J30 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب
39 

 بلبركه عزالدين مستقبل لحدب

 



 

 أ(( الفوج
 

 24/12/2021( فئة األكابر ليوم شباب صورو المعلمين /ناهقار الشعار مقابلة ) 03رقم القضية 

  اإلنذارات:

 24/12/2021مقابلة )وداد قطع الواد /سريع  تمنراست( فئة األكابر ليوم 04رقم القضية 
 بعد اإلطالع على ورقة المقابلة  -
 (سريع تمنراستحيث صرح الحكم الرئيسي عن عدم إجراء المقابلة بسبب تغيب الفريق الزائر نادي ) -

 الذهاب(من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة )مرحلة  62تطبيق نص المادة 
 ) وداد قطع الواد ( لصالح نادي  00 – 03( بنتيجة سريع تمنراستخسارة المقابلة بالنسبة لنادي ) -
 ( سريع تمنراست( نقاط من رصيد نادي )03خصم ) -

( في أجل شهر إبتداء سريع تمنراست)دج( غرامة نافذة يدفعها نادي 000 10ف دينار جزائري ) لآ عشرة -
 31/12/2021من تاريخ 

 24/12/2021( فئة األكابر ليوممولودية أدريان/ إتحاد األهقارمقابلة ) 05رقم القضية 
 بعد اإلطالع على ورقة المقابلة  -
 (مولودية أدريانحيث صرح الحكم الرئيسي عن عدم إجراء المقابلة بسبب تغيب الفريق الزائر نادي ) -

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة )مرحلة الذهاب( 62تطبيق نص المادة 
 ) إتحاد األهقار ( لصالح نادي  00 – 03( بنتيجة مولودية أدريانخسارة المقابلة بالنسبة لنادي ) -
 ( مولودية أدريان( نقاط من رصيد نادي )03خصم ) -

( في أجل شهر إبتداء مولودية أدريان)دج( غرامة نافذة يدفعها نادي 000 10ف دينار جزائري ) آل عشرة -
 31/12/2021من تاريخ 

 مقابالت بطولة الشرفي لفئة األكابر

 ب(( الفوج
 

 32/12/2021( فئة األكابر ليوم مشعل اقبور /المجاهدين مستقبل مقابلة ) 06رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 الهمال مصطفى مشعل أقبور J3090 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 
 التومي فارس مشعل أقبور J0437 تضيع الوقتبطاقة صفراء بسبب 

 

 

 

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
21R30J بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي

1053 
 بعبوا ايمن الشعار ناهقار

21R30J بطاقة صفراء بسبب لمس الكرة باليد
4044 

 دخول هشام شباب صورو المعلمين



 

 23/12/2021( فئة األكابر ليوم اإلتحاد عين صالح /أقبور ليفر سيتي مقابلة ) 07رقم القضية 

  اإلنذارات:

 بعد اإلطالع على ورقة المبارة  -
الثاني بسبب غياب لسيارة اإلسعاف والتي دام حيث صرح الحكم الرئيسي بأن اللقاء توقف بعد بداية الشوط  -

 دقيقة وعليه قررت اللجنة مايلي: 15غيابها أكثر من الوقت المقرر قانونا 
 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة )مرحلة الذهاب( 21تطبيق نص المادة    
ليفر سيتي لصالح نادي ) 00 – 03( بنتيجة  اإلتحاد الرياضي عين صالحخسارة المقابلة بالنسبة لنادي ) -

 ( اقبور
في أجل  دج( غرامة نافذة يدفعها نادي )اإلتحاد الرياضي عين صالح(3.000آالف دينار جزائري ) ثالثة -

 31/12/2021شهر إبتداء من تاريخ 
 

 24/12/2021( فئة األكابر ليومأمل تاغرم/مليانة إتحاد مقابلة ) 08رقم القضية 
 بعد اإلطالع على ورقة المقابلة  -
 (أمل تاغرمحيث صرح الحكم الرئيسي عن عدم إجراء المقابلة بسبب تغيب الفريق الزائر نادي ) -

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة )مرحلة الذهاب( 62تطبيق نص المادة 
 ) إتحاد مليانة ( لصالح نادي  00 – 03( بنتيجة أمل تاغرمخسارة المقابلة بالنسبة لنادي ) -
 ( أمل تاغرم( نقاط من رصيد نادي )03خصم ) -

)أمل تاغرم( في أجل شهر إبتداء من دج( غرامة نافذة يدفعها نادي 000 5خمسة آالف دينار جزائري )  -
 31/12/2021تاريخ 

 

 

 

                                                         

   لجنة اإلنضباط

                                                     

 مجدوبي نبيل

                         

 إمضاء عضو لجنة االنضباط  
  

 
 

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
21w11j019 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

4 
 بن عبدالكريم عبدالمالك ليفر سيتي أقبور

21w11j045 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب
2 

 بقادير إبراهيم اإلتحاد عين صالح
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