
                               االتحادية الجزائرية لكرة القدم 
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 الرابطة الوالئية تمنراست
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 2021/2022 الموسم الرياضي

  10:رقم المحضر

 21/02/2202:الجلسة المنعقدة بتاريخ

 دمالقضايا إستنادا على نصوص القانون  الجديد المنظم لبطولة كرة الق دراسة 

 90/60/0202 قسم الهواة اإلصدار األخير

 لفئة األكابر جهوي الثانيمقابالت بطولة ال

 (أ( الفوج

 19/02/2202( فئة األكابر ليوم تهقارت الوسطى / قطع الوادمقابلة ) 01رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 بايزيد بالخير تهقارت الوسطى J3092 كمنقد قرار الحبطاقة صفراء بسبب 

طبقا  22/02/2022في أجل شهر ابتداء من تاريخ  الوسطىتهقارت  يدفعها نادي  غرامة نافذة دج 2.000
 (من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 101لنص المادة )

 أحمد محمد تهقارت الوسطى J2851 نقد قرار الحكمبطاقة صفراء 
طبقا  22/02/2022في أجل شهر ابتداء من تاريخ  الوسطىتهقارت  يدفعها نادي  امة نافذةغر دج 2.000

 (من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 101لنص المادة )
 هواريبن قدور  تهقارت الوسطى J3577 بطاقة صفراء نقد قرار الحكم

طبقا  22/02/2022هر ابتداء من تاريخ في أجل ش الوسطىتهقارت  يدفعها نادي  غرامة نافذة دج 2.000
 (من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 101لنص المادة )

 بويبه عدنان قارت الوسطىته J2922 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب
 حديد توفيق ضياء الدين قطع الواد J3163 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب
 بوسبحة عبد الحكيم قطع الواد J2989 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 19/02/2202( فئة األكابر ليوم الشعار الرياضي /تمنراستالسريع مقابلة ) 02رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 بن دياب حسان  السريع تمنراست J5265 اللعب السلبيبطاقة صفراء بسبب 

 حسوني حمزة السريع تمنراست J5323 لمس الكرة باليدب بطاقة صفراء بسب

 



 

 العب أشير عليه:

 بعد اإلطالع على ورقة المبارة -

 بعد اإلطالع على التقرير المفصل للحكم الرئيسي -

  بعد االطالع على تقرير محافظ المقابلة  -

حسوني حمزة رخصة رقم  عبالحيث دون أنه بعد نهاية المبارة تم التعرض للحكم الرئيسي من طرف ال -
j5323  مع استعمال الفاظ غير رياضية 

 

 قررت اللجنة

( إقصاء نافذة أبتداء من تاريخ 01)بمقابلة واحدة  j5323رخصة رقم معاقبة الالعب حسوني حمزة  -
22/02/2022 . 

 

 لفئة األكابر الشرفيمقابالت بطولة 

 (ب( الفوج

 19/02/2202( فئة األكابر ليوم  د عين صالحاالتحا / إتحاد إقسطنمقابلة ) 03رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 دوغنو مبارك إتحاد إقسطن J0572 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 

 19/02/2022( فئة األكابر ليوم مستقبل المجاهدين /إتحاد مليانةمقابلة ) 04رقم القضية 

  اإلنذارات:

 18/02/2022كابر ليوم ( فئة األمشعل أقبور /ليفرسيتي مقابلة ) 05رقم القضية 

  اإلنذارات:

 

 

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 بله عبد الغني إتحاد مليانة J0505  صفراءبطاقة 

 لكحل سيد أحمد إتحاد مليانة J0457 بطاقة صفراء 
 زقري عبدالمالك مستقبل المجاهدين J0172 التحايلبطاقة صفراء بسبب 

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 بوزيدي عمر ليفر سيتي J0214 اللعب السلبيبطاقة صفراء بسبب 
 الخير خالد مشعل أقبور J0385 اللعب السلبيبطاقة صفراء بسبب 



 
 19/02/2022بر ليوم ( فئة األكاأمل الشويطر /أمل تاغرممقابلة ) 06رقم القضية 

  اإلنذارات:

 
 18/02/2022( فئة األكابر ليوم أتحاد الكهرباء /الساهلة الغربيةمقابلة ) 07رقم القضية 

  اإلنذارات:

 

 أحداث أشير عليها:

 بعد اإلطالع على ورقة المبارة -

 بعد اإلطالع على التقرير المفصل للحكم الرئيسي -

  بعد االطالع على تقرير محافظ المقابلة  - -

والالعب جمغات أسامة  J0479بعد نهاية المبارة قام الالعب بن دايس عبد الجبار رقم الرخصة حيث أنه و

بالتهجم على الحكم الرئيسي بالسب والشتم واإلهانة والتلفظ بألفاظ بذيئة مما استوجب  J0760خصة رقم الر

 اظهار البطاقة الحمراء في وجههم 

 مسير أشير عليه:

قام مدرب نادي الساهلة الغربية بن أدايس عبد القادر باإلحتجاج على قرار الحكم أثناء سير المبارة مما  -

 الحمراء في وجهه .استوجب إظهار البطاقة 

 

 

 

 

 

 

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 طالب أمحمد محمد أمال تاغرم J0711 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 
 كنوشي سفيان أمل الشويطر J0463 نزع القميصبطاقة صفراء بسبب 

 المة مرادس أمال الشويطر J0752 بطاقة صفراء بسبب تضيع الوقت

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 أمرغاوي صالح إتحاد الكهرباء J0718 تضيع الوقتبطاقة صفراء بسبب 

 عبدالي عبدهللا د الكهرباءإتحا J0725 بطاقة صفراء بسبب تقديم الرجل
 باسة بوبكر الساهلة الغربية J0756 بطاقة صفراء بسبب عرقلة اللعب

 بن دايس عبد الجبار  الساهلة الغربية  J0479 بطاقة حمراء بسبب حصوله على إنذارين
كرة القدم من القانون المنظم لبطولة ل 103( نافذة طبقا لنص المادة )01يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة )

 (هواة



 

 عقوبات:

 
الساهلة غرامة نافذة يدفعها نادي دج  J0479 .2.000معاقبة الالعب بن ادايس عبد الجبار رقم الرخصة  -

من القانون المنظم لبطولة  101طبقا لنص المادة ) 22/02/2022في أجل شهر ابتداء من تاريخ الغربية 
 .بسبب نقد قرار الحكم (كرة القدم هواة

( إقصاء نافذة أبتداء من 01)بمقابلة واحدة   J0479معاقبة الالعب بن ادايس عبد الجبار رقم الرخصة  -
 بسبب حصوله على بطاقة حمراء. 22/02/2022تاريخ 

( إقصاء نافذة أبتداء من تاريخ 01)بمقابلة واحدة   J0760معاقبة الالعب جمغات أسامة رقم الرخصة  -
 طاقة حمراء.بسبب حصوله على ب 22/02/2022

 + غرامة نافذة  ( إقصاء نافذة01)بمقابلة واحدة معاقبة مدرب نادي الساهلة الغربية بن ادايس عبد القادر  -

 22/02/2022أبتداء من تاريخ يدفعها  نادي الساهلة الغربية في أجل شهر  دج 1000قدرها    

 

 إستئنـــــــاف

 لفئة األكابر جهوي الثانيمقابالت بطولة ال

 (ب( جالفو

 

 12/02/2022( فئة األكابر ليوم وفاق الفقارة /مستقبل لحدبمقابلة ) 06رقم القضية 

 اإلطالع على ورقة المبارة بعد -

  اإلنذارات:

 
 الباقي دون تغير

 

                                                     لجنة اإلنضباط

     

                                                     

 مجدوبي نبيل

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 ناربي محمد مستقبل لحدب J2583 اللعب الخطيربطاقة صفراء بسبب 
 بن مسعود محمد  وفاق الفقارة J3042 لخطيراللعب ابطاقة صفراء بسبب 

 بن مسعود سفيان وفاق الفقارة J3083 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار الحكم
طبقا  23/01/2022في أجل شهر ابتداء من تاريخ  وفاق الفقارةيدفعها نادي غرامة نافذة  دج 2.000

 (هواةمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم  101لنص المادة )



                                                      

 بلخير حمزة   

                            

 إمضاء عضو لجنة االنضباط 


	دراسة  القضايا إستنادا على نصوص القانون  الجديد المنظم لبطولة كرة القدم

