
                               االتحادية الجزائرية لكرة القدم 
 الرابطة الجهوية ورقلة

 الرابطة الوالئية تمنراست
. 

 2021/2022 الموسم الرياضي

 30:رقم المحضر

 10/01/2202:الجلسة المنعقدة بتاريخ

 مالقضايا إستنادا على نصوص القانون  الجديد المنظم لبطولة كرة القد دراسة 

 90/60/0202 قسم الهواة اإلصدار األخير

 مقابالت بطولة الشرفي لفئة األكابر

 (أ( الفوج

 07/01/2022( فئة األكابر ليوم أمل تبيربيرت /شباب تبركاتمقابلة ) 01رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 افرديس عبدالحميد باب تبركاتش J0563 اللعب الخطيربطاقة صفراء بسبب 

 08/01/2022( فئة األكابر ليوم نجوم االهقار /وفاق صورومقابلة ) 02رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الفوج)ب(

 07/01/2022( فئة األكابر ليوم الساهلة الغربية  /مشعل أقبورمقابلة ) 03رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 زرقوط عبدالحق الساهلة الغربية J0478 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير

 ترقوارت زكرياء الساهلة الغربية J0414 اللعب الخطير بطاقة صفراء بسبب
 سقان مصطفى مشعل أقبور J0412 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب
 بالحمدو عبدهللا مشعل أقبور J0473 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 خماوي عدنان وفاق صورو J0005 التدخل الخشنبطاقة صفراء بسبب 
 ألمين حمو نجوم الهقار J0310 التدخل الخشنبطاقة صفراء بسبب 

 



 

 

 2022/08/01( فئة األكابر ليوم جيل حاسي لحجار /المجاهدين مستقبل مقابلة ) 04رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 بوحاص دحمان جيل حاسي لحجار J0277 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 بوحاص محمد جيل حاسي لحجار J0268 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب
 بوحاص زكرياء جيل حاسي لحجار J0368 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 08/01/2022( فئة األكابر ليوم اإلتحاد عين صالح / أمل تاغرممقابلة ) 05رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 حمادي فيصل االتحاد عين صالح J0225 بطاقة صفراء بسبب تضيع الوقت
 صباري محمد االتحاد عين صالح J0238 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي

 أحداث أشير عليها :

و ذلك بعد نهاٌة المقابلة  يس  يبإهانة الحكم الرئٌ ( الناصر بابي عبد)  اإلتحاد عين صالحرئيس نادي قٌام  - 
خ ي(أشهر إبتداء من تارٌ  06)قصاء النافذ لمدة اإلعاقب بيه ٌيعلٌ مماأستوجب إشهار البطاقة الحمراء في وجهه و

  .5.000مة يقة بكرة القدم + غرامة نافذة بقٌ الفة لهما عيوظٌ بمنعه من ممارسة أي نشاط أو 10/01/2022
 2022/01/10.أجل شهر إبتداء من تاٌرخ  يتدفع ف   دج

 

 ( 19)قل من ألواسط األبطولة فئة ا

 الفوج)أ(

 208/01/202ليوم  ألواسط( فئة االشعار الرياضي /الوادوداد قطع مقابلة ) 06رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 بلبركه محمد األمين وداد قطع الواد J3147 بطاقة صفراء 
 سناني عبدالنور الشعار الرياضي J1817 بطاقة صفراء

 

 الفوج)ب(

 02204/01/2ليوم  ألواسط( فئة االشباب عين صالح /مستقبل الجماهيريةمقابلة ) 07رقم القضية 

  اإلنذارات:

 بعد اإلطالع على ورقة المقابلة  -
 (شباب عين صالحنادي ) المحلي 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 عين صالح شبابخسارة المقابلة بالنسبة لنادي ) -
 ( صالحشباب عين ( نقاط من رصيد نادي )03خصم ) -

( في أجل شهر إبتداء شباب عين صالح)دج( غرامة نافذة يدفعها نادي 000 5خمسة آالف دينار جزائري )  -
 10/01/2022من تاريخ 

 08/01/2022ليوم  ألواسط( فئة اوفاق الفقارة /ن صالحنادي الرجاء عيمقابلة ) 08رقم القضية 

  اإلنذارات:

 بعد اإلطالع على ورقة المقابلة  -
 (وفاق الفقارةنادي ) المحليحيث صرح الحكم الرئيسي عن عدم إجراء المقابلة بسبب تغيب الفريق  -
 

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

 (  الرجاء عين صالح) لصالح نادي  00 – 03( بنتيجة الفقارةوفاق خسارة المقابلة بالنسبة لنادي ) -
 ( وفاق الفقارة( نقاط من رصيد نادي )03خصم ) -

( في أجل شهر إبتداء من وفاق الفقارة)دج( غرامة نافذة يدفعها نادي 000 5خمسة آالف دينار جزائري )  -
 10/01/2022تاريخ 

 

 

                  
     لجنة اإلنضباط                                                     

 مجدوبي نبيل                                                     

   إمضاء عضو لجنة االنضباط                         
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