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 2021/2022 الموسم الرياضي

  07: رقم المحضر

 30/01/2202: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

 29/01/2202( فئة األكابر ليوم إتحاد الكهرباء /إتحاد إقسطنمقابلة ) 01رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
J عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  2051  بن دله عبدهللا إتحادالكهرباء 

 دغنو مبارك إتحاد إقسطن J0572 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 29/01/2022( فئة األكابر ليوم الساهلة الغربية /ليفر سيتيمقابلة ) 02رقم القضية 

  اإلنذارات:

 

 

 

 

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 بليلة أسامة ليفر سيتي J0197 بطاقة صفراء بسبب تضيع الوقت

 بالمة جعفر  ليفر سيتي J0195 تضيع الوقتبطاقة صفراء بسبب 
 جمغات محمد سعيد الساهلة الغربية J419 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 



 

 لفئة األكابر جهوي الثانيمقابالت بطولة ال

 (أ( الفوج

 28/01/2202( فئة األكابر ليوم  راستسريع تمن /صورو لمعلمين مقابلة ) 03رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 عقبة كنته عومار سريع تمنراست J5042 اللعب الخطيربطاقة صفراء بسبب 
 امريوض الطيب صورو لمعلمين J4037 اللعب الخطيربطاقة صفراء بسبب 

 

 

 29/01/2022( فئة األكابر ليوم تهقارت الوسطى /دريانمولودية أمقابلة ) 04رقم القضية 

  اإلنذارات:

 (ب( الفوج

 

 28/01/2022( فئة األكابر ليوم نجم البركه /شباب سالفنمقابلة ) 05رقم القضية 

  اإلنذارات:

 28/01/2022( فئة األكابر ليوم شباب تيديكلت /وفاق الفقارةقابلة )م 06رقم القضية 

  اإلنذارات:

 

 

 

 

 

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 بوبكرابن مسعود  تهقارت الوسطى J4659 اللعب الخطيربسبب  صفراءبطاقة 

 بن حدو رشيد مولودية أدريان J3098 نزع القميصبطاقة صفراء بسبب 

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 كنود توفيق نجم البركه J3409 تضيع الوقتبطاقة صفراء بسبب 
 زاكي حسين شباب سالفن J3016 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 صباري عبدالغني وفاق الفقارة J3388 تضيع الوقتبطاقة صفراء بسبب 



 

 

 28/01/2022ابر ليوم ( فئة األكمستقبل الجماهيرية /مولودية إينغرمقابلة ) 07رقم القضية 

  اإلنذارات:

 

 ( 19)قل من ألواسط األبطولة فئة ا

 (أالفوج)

 

 26/01/2022( فئة األكابر ليوم مستقبل الجماهيرية /شباب سالفنمقابلة ) 06رقم القضية 

 

 القضية معلقة وهي قيض الدراســة.  -

 

 

                                                     

     لجنة اإلنضباط

                                                     

 مجدوبي نبيل

                         

 إمضاء عضو لجنة االنضباط 

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 قيداها سعد مولودية إينغر J3824 اللعب الخطيربطاقة صفراء بسبب 

 التوجي سليمان مولودية إينغر J4563 يطاقة صفراءعرقلة الالعب
 ادايس عبدالحفيظ بن مستقبل الجماهيرية J3477 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب
 الغول عبدالحميد مستقبل الجماهيرية J3448 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب
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