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 الرابطة الجهوية ورقلة

 الرابطة الوالئية تمنراست
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 2022/2021الموسم الرياضي 

  04:رقم المحضر

 61/01/2202:الجلسة المنعقدة بتاريخ

 على نصوص القانون  الجديد المنظم لبطولة كرة القدم القضايا إستنادا دراسة 

 90/60/0202 قسم الهواة اإلصدار األخير

 مقابالت بطولة الشرفي لفئة األكابر

 (أ( الفوج

 41/01/2202( فئة األكابر ليوم أمل تبيربيرت /نجوم الهقارمقابلة ) 01رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 سعيد ةدغيق نجوم الهقار J0630 اللعب الخطيربطاقة صفراء بسبب 

 إيباه محمد أمل تبيربيرت J0070 بطاقة صفراء بسبب تضيع الوقت

 15/01/2022( فئة األكابر ليوم شباب تبركات /وفاق صورومقابلة ) 02رقم القضية 

  اإلنذارات:

 

 

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 كلوخ عيسى روووفاق ص J0014 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 
بن أنسبا غور محمد  وفاق صورو J0013 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 إبراهيم
بطاقة صفراء بسبب كالم خارج نطاق 

 اللعب
J0136 ميهة تاج الدين وفاق صورو 

 قليل منير صورووفاق  J0006 بطاقة صفراء بسبب كالم خارج اللعب
بسبب الحصول على  بطاقة حمراء

 إنذارين
J0561 ر نورالدين يدنق شباب تبركات 

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة(103)باإلقصاء لمقابلة واحدة نافذة طبقا لنص المادة يعاقب 

 



 

 الفوج)ب(

 15/01/2022الغربية ( فئة األكابر ليوم  الساهلة /عين صالحإتحاد مقابلة ) 03رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
J تضيع الوقتبطاقة صفراء بسبب  2047  بن ادايس عبدالجبار الساهلة الغربية 
 سبابوا عبدالرحمان اإلتحاد عين صالح J0221 تضيع الوقتبطاقة صفراء بسبب 
 بالمين محمد االتحاد عين صالح J0451 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 حمالة زين الدين االتحاد عين صالح J0456 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 15/01/2022( فئة األكابر ليوم اتحاد الكهرباء / أقبورمشعل مقابلة ) 04رقم القضية 
 بعد اإلطالع على ورقة المقابلة  -

 حيث صرح الحكم الرئيسي عن عدم إجراء المقابلة بسبب عدم إكتمال نصيب الفريق المحلي نادي -
 (لكهرباءاإتحاد ) 

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة )مرحلة الذهاب( 57تطبيق نص المادة 

 

 (  مشعل أقبور) لصالح نادي  00 – 03( بنتيجة اتحاد الكهرباءخسارة المقابلة بالنسبة لنادي ) -

 ( إتحاد الكهرباء( نقاط من رصيد نادي )03خصم ) -

( في أجل شهر إبتداء اتحاد الكهرباء)( غرامة نافذة يدفعها نادي دج000 5خمسة آالف دينار جزائري )  -
 16/01/2022من تاريخ 

 15/01/2022( فئة األكابر ليوم إتحادإقسطن /  المجاهدينمستقبل مقابلة ) 05رقم القضية 
 بعد اإلطالع على ورقة المقابلة  -
 حيث صرح الحكم الرئيسي عن عدم إجراء المقابلة بسبب عدم إكتمال نصيب الفريق المحلي نادي -

 (إتحاد إقسطن) 

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة )مرحلة الذهاب( 57تطبيق نص المادة 

 

 (  مستقبل المجاهدين) لصالح نادي  00 – 03( بنتيجة قسطنا اتحادخسارة المقابلة بالنسبة لنادي ) -

 ( قسطنإتحاد ا( نقاط من رصيد نادي )03خصم ) -

  ( في أجل شهر إبتداء قسطن)اتحاد ا( غرامة نافذة يدفعها نادي دج 000 5خمسة آالف دينار جزائري )  -

 16/01/2022تاريخ  من 

 

 

 

 

 



 

 الثاني لفئة األكابر مقابالت بطولة الجهوي

 أ(( الفوج

 14/01/2022الرياضي / االتحاد الرياضي ( فئة األكابر ليوم الشعار مقابلة ) 06رقم القضية 

 االنذارت:
 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 يعقوبي ضياء الدين الشعار الرياضي J0191 بسبب اللعب السلبيبطاقة صفراء 
 سالمة ياسر االتحاد الرياضي J4537 بسبب التدخل الخشن بطاقة صفراء

 14/01/2022قطع الواد / مولودية ادريان ( فئة األكابر ليوم وداد مقابلة ) 07رقم القضية 

 االنذارت:
 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 بالخير مصطفى وداد قطع الواد J3074 بسبب اللعب الخشنبطاقة صفراء 
 الشبلي هشام وداد قطع الواد J3068 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب
 ببوش سليمان مولودية ادريان J4660 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 51/01/2022( فئة األكابر ليوم  تهقارت الوسطى /صوروالمعلمينشباب مقابلة ) 08رقم القضية 

 االنذارت:
 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 امريوض عبدالرحمان شباب صورو المعلمين J4046 عرقلة الالعببسبب بطاقة صفراء 
 أحمد محمد تهقارت الوسطى J2851 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 ب(( الفوج

 14/01/2022لحدب / شباب تيديكلت ( فئة األكابر ليوم شباب مقابلة ) 09رقم القضية 

 االنذارت:
 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 رن عماد الدينقبو شباب بحدب J3399 بسبب لمس الكرة باليدبطاقة صفراء 
 صباري عبد الفتاح شباب لحدب J3068 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 14/01/2022( فئة األكابر ليوم  الجماهيرية / وفاق الفقارةمستقبل مقابلة ) 10رقم القضية 

 االنذارت:
 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 عبدالدايم أيمن وفاق الفقارة J3033 بسبب اللعب الخطيربطاقة صفراء 

 

 



 

 أحداث أشير عليها:

على قرار الحكم الرئيسي مايعد  بالدخول الى الملعب واإلحتجاج (وفاق الفقارة)قيام مسير نادي   -

 إخالال

 واضحا بالنظام وعليه قررت اللجنة .  

دج تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  1.000بغرامة مالية نافذة قدرها  (وفاق الفقارة)معاقبة نادي  -

 بسبب اإلحتجاج الذي قام به المسير 16/01/2022

 15/01/2022البركه ( فئة األكابر ليوم إينغر / نجم مولودية مقابلة ) 11رقم القضية 

 االنذارت:
 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 ناصور عبدالعظيم مولودية إينغر J4535 بسبب عرقلة الالعببطاقة صفراء 
 سودي طاهر نجم البركه J3416 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب
 ساودي خالد نجم البركه J3410 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 ( 19بطولة فئة األواسط األقل من )

 (بالفوج)

 12/01/2022( فئة األواسط ليوم الرجاء عين صالح /عين صالحشباب مقابلة ) 12رقم القضية 
 

 بعد اإلطالع على ورقة المقابلة  -

 (شباب عين صالحنادي ) الزائرإجراء المقابلة بسبب تغيب الفريق حيث صرح الحكم الرئيسي عن عدم  -

 

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

 

 (  الرجاء عين صالح) لصالح نادي  00 – 03عين صالح( بنتيجة شباب خسارة المقابلة بالنسبة لنادي ) -

 صالح( شباب عين ( نقاط من رصيد نادي )03خصم ) -

)شباب عين صالح( في أجل شهر ( غرامة نافذة يدفعها نادي دج000 5خمسة آالف دينار جزائري )  -

 16/01/2022إبتداء من تاريخ 

 12/01/2022( فئة األواسط ليوم إتحاد شباب مليانة /مستقبل الجماهيريةمقابلة ) 13رقم القضية 

 االنذارت:
 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 بطاشي محمد أيوب مستقبل الجماهرية J4449 تضيع الوقتبسبب بطاقة صفراء 
 صباري نبيل مستقبل الجماهيرية J4451 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب
 بافكر محمد اتحاد شباب مليانة J0655 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب
 جغبال رشيد محمد مليانةاتحاد شباب  J0660 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

     لجنة اإلنضباط                                                                                                                 

 مجدوبي نبيل                                                                                       

 إمضاء عضو لجنة االنضباط                                                                         
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