
 

 

 االتحادية الجزائرية لكرة القدم

 

 الرابطة الجهوية ورقلة
 الرابطة الوالئية تمنراست

 
  

   لجنة االنضبــــــــاط
 

 2023 – 2022  المـــــوسم الرياضي
 

 01  رقم المحضــــــــــر
 

 05/12/2022  تاريخ انعقاد الجلسة

 
 

 على نصوص القانون  الجديد المنظم لبطولة كرة القدم القضايا إستنادا دراسة 

 90/60/0202 قسم الهواة اإلصدار األخير
 

 ب(( الفوج لفئة األكابر 2د مقابالت بطولة الجهوي الثاني
 

 
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 مستقبل لحدب مولودية اينغر 02/12/2022 02 01
 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي الالعب إسم 

  لمس الكرة باليدبطاقة صفراء بسبب  J1837 مولوية إينغر كنوشي ياسين 
  اللعب السلبيبطاقة صفراء بسبب  J1835 مولودية إينغر  يوسفي إبراهيم

  الالعبعرقلة بطاقة صفراء بسبب  J2005 مولودية إينغر سدي طاهر
  لمس الكرة باليدبطاقة صفراء بسبب  J2012 شباب لحدب بن دايس عبدالرزاق

 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 نادي البركة أمل الشويطر 03/12/2022 02 02
 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي الالعب إسم 

  اللعب السلبيبطاقة صفراء بسبب  J1314 امل الشويطر سالمة مراد
  تضيع الوقتبطاقة صفراء بسبب  J1302 أمل الشويطر ناصور صالح الدين

  اللعب السلبيبطاقة صفراء بسبب  J1935 أمل الشويطر سويلمي عمران
  عرقلة الالغببطاقة صفراء بسبب  J1311 أمل الشويطر فراجي لخضر
  عرقلة الالغببطاقة صفراء بسبب  J1971 نادي البركه القاري يونس
  اللعب السلبيبطاقة صفراء بسبب  J1946 نادي البركه عثماني أحمد
  لمس الكرة باليدبطاقة صفراء بسبب  J1814 نادي البركه قربة عيسى

 
 



 (أ( الفوج لفئة األكابر 2د مقابالت بطولة الجهوي الثاني
 

 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 صورو الساحلي أمل تبيربيرت 25/11/2022 01 03
 بعد اإلطالع على ورقة المقابلة  -

 (ربيرتيبأمل تنادي ) المستقبلحيث صرح الحكم الرئيسي عن عدم إجراء المقابلة بسبب تغيب الفريق  -

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

 ( الساحلي صورو ) لصالح نادي  00 – 03( بنتيجة ربيرتيبأمل تخسارة المقابلة بالنسبة لنادي ) -

  (ربيرتيبأمل ت)( نقاط من رصيد نادي 03خصم ) -

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ أمل تنبربيرت)( غرامة نافذة يدفعها نادي دج10 000ف دينار جزائري ) الآ ةعشر -

05/12/2022 

 
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 صورو لمعلمين صورو الساحلي 03/12/2022 02 04
 بعد اإلطالع على ورقة المقابلة  -

 (صورو المعلميننادي ) الزائرحيث صرح الحكم الرئيسي عن عدم إجراء المقابلة بسبب تغيب الفريق  -

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

 ( الساحلي صورو ) لصالح نادي  00 – 03( بنتيجة صورو المعلمينخسارة المقابلة بالنسبة لنادي ) -

  (صورو المعلمين)( نقاط من رصيد نادي 03خصم ) -

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ صورو المعلمين)( غرامة نافذة يدفعها نادي دج000 10ف دينار جزائري ) الآ ةعشر -

05/12/2022 

 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 وفاق الفقارة شباب سيالفن 02/12/2022 02 05
 بعد اإلطالع على ورقة المقابلة  -

 (وفاق الفقارةالرئيسي عن عدم إجراء المقابلة بسبب تغيب الفريق الزائر نادي )حيث صرح الحكم  -

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

 ) شباب سالفن( لصالح نادي  00 – 03( بنتيجة وفاق الفقارةخسارة المقابلة بالنسبة لنادي ) -

  )وفاق الفقارة(( نقاط من رصيد نادي 03خصم ) -

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ وفاق الفقارة( غرامة نافذة يدفعها نادي )دج000 10عشرة آالف دينار جزائري )  -

05/12/2022 

 

 لجنــــــــة االنضباط

 مجــــدوبي نبيل

 بالخير حمزة

 


	دراسة  القضايا إستنادا على نصوص القانون  الجديد المنظم لبطولة كرة القدم

