
                               االتحادية الجزائرية لكرة القدم 
 الرابطة الجهوية ورقلة

 الرابطة الوالئية تمنراست

. 

 2021/2022 الموسم الرياضي

  60: رقم المحضر

 26/01/2202: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

 52/01/2202( فئة األكابر ليوم االتحاد عين صالح /امل الشويطرمقابلة ) 01رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
J عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  3610  بوهاري محمد ضرار امل الشويطر 

 حمادي فيصل االتحاد عين صالح J0225 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 
 ملطاوي فيصل االتحاد عين صالح J0227 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 52/01/2022( فئة األكابر ليوم إتحاد مليانة /مشعل أقبورمقابلة ) 02رقم القضية 

  اإلنذارات:

 25/01/2202( فئة األكابر ليوم  امل تاغرم /ليفر ستيقابلة )م 03رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 رقاني عبد الحفيظ أمل تاغرم J0536 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 
 أرياهلل عبد الباري ليفر سيتي J0001 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 

 

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة قوبة المسلطةالع
 زكاري عبد العالي مشعل أقبور J0386 بطاقة صفراء بسبب تضيع الوقت

 عليوان عبد الكريم مشعل أقبور J0393 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير
 منصوري عبد الرحمن إتحاد مليانة J0446 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير

 



 25/01/2022( فئة األكابر ليوم جيل حاسي الحجار /إتحاد الكهرباءمقابلة ) 04قم رالقضية 

  اإلنذارات:

 ( 19)قل من ألواسط األبطولة فئة ا

 (أالفوج)

 25/01/2202ليوم  ألواسط( فئة اصورو الساحلي / تهقار الوسطىمقابلة ) 05رقم القضية 

 االنذارت:
 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 أالته محمد تهقارت الوسطى J3145 بسبب عرقلة الالعببطاقة صفراء 
 نواري قدور صورو الساحلي J4750 بسبب عرقلة الالعببطاقة صفراء 

 25/01/2202ليوم  واسط( فئة األ صورو لمعلمين / موفلونمستقبل مقابلة ) 06رقم القضية 

 االنذارت:
 عبالال إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة

 شيري محمد أكرم مستقبل موفلون J4850 بطاقة صفراء 

 25/01/2202ليوم  واسط( فئة األالشعار الرياضي  /الهقار نجوم مقابلة ) 07رقم القضية 

 

 بعد اإلطالع على ورقة المقابلة  -
 (الهقارنجوم نادي )الزائر  إجراء المقابلة بسبب تغيب الفريقحيث صرح الحكم الرئيسي عن عدم  -
 

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة )مرحلة الذهاب( 62تطبيق نص المادة 
 (  الشعار الرياضي) لصالح نادي  00 – 03( بنتيجة الهقارنجوم خسارة المقابلة بالنسبة لنادي ) -
 ( الهقارنجوم ( نقاط من رصيد نادي )03خصم ) -
ر ـل شهـ( في أجالهقارنجـوم )فذة يدفعها نادي دج( غرامة نا000 5خمسة آالف دينار جزائري )  -

 26/01/2022إبتداء من تاريخ 

 

 

                                                     

     لجنة اإلنضباط

                                                     

 مجدوبي نبيل

                         

 ط إمضاء عضو لجنة االنضبا

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 إيكار الهاشمي إتحاد الكهرباء J0509 عرقلة الالعببسبب  صفراءبطاقة 

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