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

 11 :رقم المحضر

 28/02/2202: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

 25/02/2202( فئة األكابر ليوم الوداد تمنراست / السريع تمنراستمقابلة ) 01رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 رقادي عبدالكريم يع تمنراستالسر J5218 بطاقة صفراء 

 طالبي بالل السريع تمنراست J4551 بطاقة صفراء 
 اقاري امه السريع تمنراست J5175 بطاقة صفراء 

 بن عبدالكريم ع الرحمن السريع تمنراست J5514 بطاقة صفراء 
 شيلي هشام الوداد تمنراست J3068 بطاقة صفراء 

 25/02/2202( فئة األكابر ليوم رقاإتحاد اله /نمولودية أدريامقابلة ) 02رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 بن مسعود معتز إتحاد الهقار J4184 تضيع الوقتبطاقة صفراء بسبب 

 سالمة ياسر إتحاد الهقار J4537 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 
 جيلي رضا مولودية أدريان J5480 بطاقة صفراء بسبب نزع القميص

 بن مسعود مراد مولودية إدريان J4662 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار الحكم
في أجل  مولودية ادريانيدفعها نادي غرامة نافذة دج 2.000+ نافذة إقصاء ( 01مقابلة واحدة )يعاقب ب

 (قانون المنظم لبطولة كرة القدم هواةمن ال 101لنص المادة )طبقا  01/03/2022شهر ابتداء من تاريخ 
لحصوله على إنذارينبطاقة حمراء   J4669 طعبد الباسبن أمبيريك  مولودية أدريان 

من القانون  103نافذة طبقا لنص المادة )إقصاء ( 01مقابلة واحدة )الالعب بن أمبيريك عبدالباسط بيعاقب 
 (المنظم لبطولة لكرة القدم هواة

 



 

 عقوبات:
يدفعها غرامة نافذة  دج 2.000 +نافذة إقصاء ( 01مقابلة واحدة )بقب الالعب بن مبيريك عبد الباسط يعا  -

من القانون  101طبقا لنص المادة ) 01/03/2022في أجل شهر ابتداء من تاريخ  مولودية أدرياننادي 
 رات الحكم لحصوله على بطاقة صفراء بسبب اإلحتجاج على قرا (المنظم لبطولة كرة القدم هواة

لحصوله على بطاقة صفراء بسبب  نافذةإقصاء ( 01مقابلة واحدة )بيعاقب الالعب بن مبيريك عبد الباسط   -
 التلفظ بالفاظ الألخالقية

إقصاء مقابالت  (03)مجموع المقابالت ب J4669يعاقب الالعب بن مبيريك عبدالباسط رقم الرخصة وعليه  -
 01/03/2022ابتداء من تاريخ نافذة 

 غرمات:

و ذلك بسبب  01/03/2022 تاريخأجل شهر إبتداء من  في (مولودية أدريان )دفعها ناديي غرامة دج 5.000خمسة ألف  -

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 131 )هذا تطبٌقا لنص المادة المباراة و إنطالق فيسوء التنظٌم المؤدي إلى التأٌخر 
(. 

 

 26/02/2202( فئة األكابر ليوم الشعار الرياضي  /صورو  المعلمينة )مقابل 03رقم القضية 

 بعد االطالع على ورقة المقابلة -

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 فيصل سليم صورو المعلمين J4040 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 باغلي عبدالسالم لمعلمينصورو ا J3837 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب
لحصوله على إنذارينبطاقة حمراء   J1915 ربصالحي عبد القاد الشعار الرياضي 

من القانون المنظم  103نافذة طبقا لنص المادة )إقصاء ( 01مقابلة واحدة )الالعب بصالحي القادر بيعاقب 
 (لبطولة لكرة القدم هواة

 

 لفئة األكابرجهوي الثاني المقابالت بطولة 

 (ب( الفوج

 25/02/2202( فئة األكابر ليوم  مستقبل الجماهيرية / شباب لحدبمقابلة ) 04رقم القضية 

  اإلنذارات:

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 ريدي حفيظ شباب لحدب J3401 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 فوالني نورالدين شباب لحدب J2585 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب
 صباري نبيل مستقبل الجماهيرية J4451 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب

 

 

 



 

 26/02/2022( فئة األكابر ليوم ش.سالفن /مولودية إينغرمقابلة ) 05رقم القضية 

  اإلنذارات:

 

 26/02/2022( فئة األكابر ليوم نجم البركه /اق الفقارةوفمقابلة ) 06رقم القضية 

  اإلنذارات:

 

 19اقل من لفئة  األواسطمقابالت بطولة 

 (أ( الفوج

 

 19/02/2022( فئة األكابر ليوم امل تبركات /ليصورو الساحمقابلة ) 07رقم القضية 

  اإلنذارات:

 

 26/02/2022( فئة األكابر ليوم نجوم الهقار /د قطع الوادودامقابلة ) 08رقم القضية 

  اإلنذارات:

 

 

 

 

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 بن عبدالواحد ع القادر سالفن J3022 العببسبب عرقلة ال صفراءبطاقة 

 كنوشي نوح مولودية إينغر J3840 بسبب عرقلة الالعببطاقة صفراء 
 باقالب موالي عمار مولودية إينغر J3819 ضاعة الوقتابطاقة صفراء بسبب 

 منصوري قدور مولودية إينغر J3822 بطاقة صفراء بسبب إضاعة الوقت

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 صباري عبدالرزاق نجم البركه J3419 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 فيلي محمد شعيب تبركات J0338 السلبياللعب بطاقة صفراء بسبب 
 بن عبدالواحد عصام صورو الساحلي J4676 السلبياللعب بطاقة صفراء بسبب 

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 بن عيسى عبدالرؤوف وداد قطع الواد J3482 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 
 أمرزاغ حيضر نجوم الهقار J0389 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 



 

 26/02/2022( فئة األكابر ليوم يتيرأمل تبرب /وفاق الهقارمقابلة ) 09رقم القضية 

  اإلنذارات:

 لفئة األكابرالشرفي مقابالت بطولة 

 (أ( الفوج

 

 19/02/2022( فئة األكابر ليوم ربيرتيأمل تب /صورووفاق مقابلة ) 10رقم القضية 

  نذارات:اإل

 

 

 

                                                     لجنة اإلنضباط

     

                                                     

 نبيلمجدوبي 

                                                      

 لخير حمزة   اب

                            

 إمضاء عضو لجنة االنضباط 

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
 داداو علي برهان الدين أمل تبربيرت J0087 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 
 ولودزكراوي م أمل تبربيرت J0095 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 

 كونته أبراهيم وفاق الهقار J1152 بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب
 كداوي هارون وفاق الهقار J4338 بطاقة صفراء بسبب لمس الكرة باليد

 الالعب إسم  النادي رقم الرخصة العقوبة المسلطة
J اللعب السلبيبطاقة صفراء بسبب  0900  ايباقي جلول  وفاق صورو 
 كرزيكة زين الدين ربيرتيأمل تب J0075 عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب 
 صابرة الشيخ أمل تبيربيرت J0068 اللعب السلبيبطاقة صفراء بسبب 

 زماكي عبدالقادر أمل تبيربيرت J0058 اللعب السلبيبسبب  بطاقة صفراء
 زماكي عبد الحليم أمل تبيربيرت J0064 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي


	دراسة  القضايا إستنادا على نصوص القانون  الجديد المنظم لبطولة كرة القدم

