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دراسة القضایا
القسم الملعب التاریخ المقابلة رقم القضیة
الشرفي إیلیزيالملعب البلدي  27/01/2017 المشعل- بلدیة إیلیزي
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سلبينذار بسبب اللعب الإبلدیة إیلیزينادي 330020بن الزایر محمد ریاض
الخشننذار بسبب اللعب إبلدیة إیلیزينادي 330018الزاوي أحمد مداني
سلبياللعب النذار بسبب إبلدیة إیلیزينادي 330027غضبان علي
سلبينذار بسبب اللعب الإالمشعلنادي 330211جبران جبرین
سلبينذار بسبب اللعب الإالمشعلنادي 330205ھارون سیدي

الشرفي إیلیزي1962مارس19 28/01/2017 أولمبیك-تینیري

56

سلبينذار بسبب اللعب الإتینیرينادي 330105أتوسي ولید
 سلبينذار بسبب اللعب الإتینیرينادي 330138حماتي خابو
 سلبي  بسبب اللعب النادي أولمبیك330417تیطافي عبد الحمید

الشرفي إیلیزي1962مارس19 28/01/2017 الطاسیلي - بلدیة إن أمناس 

57

 سلبي نذار بسبب اللعب النادي بلدیة إن أمناس إ330513سعید محمد.
الطاسیلي حول مشاركة الالعب لھیزة عبد الكریم رقم تحفضات نادي : إحترازات
مع نادي وفاق إن أمناس بسبب تلقیھ بطاقة صفراء بسبب العقوبة330908الرخصة 
مقابلة السد بین البرج القدیم و وفاق إن أمناس حتجاج على قرار الحكم خاللبسبب اإل

.2015/2016للموسم 09/04/2016: التي أجریت بتاریخ 
330908إحتراز نادي الطاسیلي أن الالعب لھیزة عبد الكریم رقم الرخصة حسب 
الذي جمع بین نادي تینیري 2016/2017لكرويخالل مقابلة االفتتاح الموسم اشارك 

.و ھو تحت طائلة العقوبة 25/11/2016: لدیة إن أمناس یوم و ب



لھیزة عبد الكریم رقم الرخصة تبین أن الالعبمن طرف اللجنة حقیقو بعد عملیة الت
2016-2015من الموسم قد تم إلغاء عقوبة مقابلة نافذة  المسلطة علیھ330908

: التي تنص على مایلي و2017- 2016من قانون بطولة الھواة 145المادة بموجب
د في نھایة الموسم الریاضي ، و بإستثناء الغرامات المالیة ، یتم إلغاء اإلنذارات ض-

.العبین و العقوبات المتعلقة بمقابلة نافذة و ال یتم نقلھا إلى الموسم الموالي 
:اللجنة تقرر و علیھ 

.بقاء نتیجة المقابلة على حالھا -

الشرفي الملعب البلدي الدبداب 28/01/2017 وفاق إن أمناس- سریع الدبداب 

58

 بناءا على ورقة المقابلة
 بناءا على تقریر الحكم

من نادي وفاق إن أمناس على 330917إعتداء الالعب لھیزة لعید رقم الرخصة 
من نادي سریع الدبداب 331118الالعب بولقرقور أسامة رقم الرخصة

:من قانون بطولة الھواة 113یعاقب حسب المادة 
إبتداءا من تاریخ دج تسدد خالل شھر 2.500غرامة مالیة + مقابالت نافذة ) 04(
31/01/2017.

الشجار بسبب نادي سریع الدبداب 331107یعاقب الالعب بوطیب ولید رقم الرخصة 
دج تسدد خالل 5000غرامة مالیة + مقابالت نافذة ) 03(مع الالعب الخصم ثالث 

.من قانون بطولة الھواة 117حسب المادة 31/01/2017شھر إبتداءا من تاریخ 
تقریر الحكم المتضمن رفض نادي وفاق إن أمناس إستئناف اللقاءبناء على

من قانون بطولة الھواة 62بناءا على المادة 
: اللجنة تقرر 

خسارة المباراة من نادي وفاق إن أمناس
 نادي وفاق إن أمناسنقاط من رصید 03خصم
 من تاریخ خالل شھر إبتداءاتسدد وفاق إن أمناس دج لنادي5000غرامة مالیة

31/01/2017

 أھداف03+ نقاط 03(سریع الدبداب لناديمنح نقاط المباراة(



الشرفي الملعب البلدي جانت 28/01/2017 مولودیة التوارق- شبیبة التوارق
59

 اللعب السلبي نذار بسبب نادي شبیبة التوارق إ331603بوعزة ھشام.

الشرفي برج الحواسالملعب البلدي 28/01/2017 تیسراس-أوزالم 

60اللعب السلبيانذار بسببأوزالمنادي 332234زقري بشیر.
 اللعب السلبيانذار بسببأوزالمنادي 332204بن عجمیة عبد اهللا.

الشرفي الملعب البلدي جانت 28/01/2017 تغالیفت-أولمبي الكویا 

61

 نادي أولمبي الكویا إنذار بسبب إحتجاج على قرار 331576حسناوي محمد عبد السالم
دج تسدد خالل شھر إبتداءا من تاریخ 1000غرامة مالیة +الحكم مقابلة نافذة 

31/01/2017.
 إحتجاج على قرار الحكم مقابلة بسببنادي تغالیفت إنذار331902إلیاس الحسیني

31/01/2017دج تسدد خالل شھر إبتداءا من تاریخ 1000غرامة مالیة+نافذة 

 إحتجاج على قرار الحكم مقابلة بسببنادي  تغالیفت إنذار331903إبا سیدي محمد
31/01/2017دج تسدد خالل شھر إبتداءا من تاریخ 1000غرامة مالیة +نافذة 

 على قرار الحكم مقابلة إحتجاجبسببنادي  تغالیفت إنذار331905خواتي الحسن
31/01/2017دج تسدد خالل شھر إبتداءا من تاریخ 1000غرامة مالیة +نافذة 

الشرفي الملعب البلدي جانت 28/01/2017 وفاق جانت–آمال جاھیل

62

 اللعب السلبيبسببنادي آمال جاھیل إنذار 331881دحماني إبراھیم .
 اللعب السلبيبسببنادي آمال جاھیل إنذار 331880فقھي إسماعیل.
 اللعب السلبينذار بسبب نادي وفاق جانت إ332014بلتو براھیم.
 اللعب السلبينذار بسبب نادي وفاق جانت إ332016عبدوعلي عبد الحكیم.
  اللعب السلبينذار بسبب نادي وفاق جانت إ332020بن عمر صالح

الشرفي برج الحواسالملعب البلدي 28/01/2017 إھیران-غزالن الطاسیلي

63

إحتجاج على قرار الحكم مقابلة نافذة بسببانذار إھیراننادي 331449حامیة موسى
.31/01/2017دج تسدد خالل شھر إبتداءا من تاریخ 1000غرامة مالیة +

اللعب السلبيانذار بسببإھیراننادي 331479قادري الطاھر.
اللعب السلبيانذار بسببإھیراننادي 331440حسناوي عبد الجلیل.



اللعب السلبيانذار بسببإھیراننادي 331469ھارون إدریس.
 تلقیھ إنذاریین مقابلة نافذة بسبب نادي  إھیران  طرد331485إلیاس محمد.
 اللعب السلبينذار بسبب الطاسیلي إنادي غزالن 331391بولوذنین عبد الباقي.
 اللعب السلبينذار بسبب نادي غزالن الطاسیلي إ331389عاللي لحبیب.
 اللعب السلبينذار بسبب نادي غزالن الطاسیلي إ331392بومعزة عبد الرزاق.


