
 
 االتحادية الجزائرية لكرة القدم

 الرابطة الجهوية ورقلة
 الرابطة الوالئية تمنراست
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 2021/2022 الموسم الرياضي

 12 :رقم المحضر

 06/03/2202:الجلسة المنعقدة بتاريخ

 القضايا إستنادا على نصوص القانون  الجديد المنظم لبطولة كرة القدم دراسة 

 90/60/0022 قسم الهواة اإلصدار األخير

 لفئة األكابر الشرفيمقابالت بطولة 

 (أ( الفوج

 05/03/2202( فئة األكابر ليوم وفاق صورو / نجوم الهقارمقابلة ) 01رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 حسين محمد ضياء الدين وفاق صورو J0004 بسبب عرقلة الالعببطاقة صفراء 

 قليل منير وفاق صورو J0006 بسبب لمس الكرة باليد  بطاقة صفراء
 هنية عبداللطيف  نجوم الهقار J0313 بسبب تضيع الوقتبطاقة صفراء 

 لغنج فؤاد نجوم الهقار J0375 شد العب الخصمبطاقة صفراء 
 ي محمد رضالمسا وفاق صورو J0017 حمراء بسبب التلفظ بالفاظ غير رياضيةبطاقة 

من القانون  103نافذة طبقا لنص المادة )إقصاء ( 01مقابلة واحدة )ب ي محمد رضالمساالالعب قب يعا
 (المنظم لبطولة لكرة القدم هواة

 لفئة األكابر الشرفيمقابالت بطولة 

 (ب( الفوج

 25/02/2202( فئة األكابر ليوم اإلتحاد /ليفر سيتيمقابلة ) 02رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة مسلطةالعقوبة ال
 بلهيبة فارس ليفرسيتي J0247 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 سبابوا عبدالرحمن اإلتحاد J0221 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 

  



 

 05/03/2202( فئة األكابر ليوم  مستقبل الجاهدين /مشعل أقبور مقابلة ) 03رقم القضية  

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة قوبة المسلطةالع
 ديرغ رشيد مشعل أقبور J0405 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 
 عضمن زين العابدين مشعل أقبور J0726 لمس الكرة باليدبطاقة صفراء بسبب 
 عزي ديدي عمار المجاهدين J0184 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 05/03/2202( فئة األكابر ليوم لحجار جيل حاسي / إقسطنإتحاد مقابلة ) 04رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 فراجي بدرالدين إتحاد إقسطن J0766 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 بوحاص محمد جيل حاسي لحجار J0268 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 

 05/03/2022( فئة األكابر ليوم أمل الشويطر /الساهلة الغربيةمقابلة ) 05رقم القضية 

  اإلنذارات:

 بعد اإلطالع على ورقة المبارة  -

 بعد اإلطالع على تقرير محافظ اللقاء -

 
بسبب خروج سيارة اإلسعاف ني الشوط الثا ةبدايفي  تستأنف لم المبارة  حيث صرح الحكم الرئيسي بأن -

 دقيقة وعليه قررت اللجنة مايلي:  15والتي دام غيابها أكثر من الوقت المقرر قانونا 
  

 (يابمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة )مرحلة اإل 21تطبيق نص المادة 
 

 ( أمل الشويطرادي )لصالح ن 00 – 03( بنتيجة  الساهلة الغربيةخسارة المقابلة بالنسبة لنادي ) -
 ( الساهلة الغربية)( من رصيد فريق 02خصم نقطتين ) -
في أجل شهر إبتداء من  (الساهلة الغربية( غرامة نافذة يدفعها نادي )دج6.000آالف دينار جزائري ) ستة -

 07/03/2022تاريخ 
 

                                                     لجنة اإلنضباط

     

                                                     

 مجدوبي نبيل

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
إحتجاج على قرار بسبب  صفراءبطاقة 
 الحكم

J0125 معتزسالمة  أمل الشويطر 

في أجل شهر  أمل الشويطريدفعها نادي غرامة نافذة دج 1.000+ نافذة إقصاء ( 01مقابلة واحدة )يعاقب ب
 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 101لنص المادة )طبقا  07/03/2022ابتداء من تاريخ 



                                                      

 لخير حمزة   اب

                            

 إمضاء عضو لجنة االنضباط 
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