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 لجنــــة المنافسة
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 األعضاء الحاضرون: قصاب بن صالح – سحنون خالد 

 

 دراسة القضایا

 
 رقم القضیة  المقابلة التاریخ الملعب القسم

24/12/2016 الملعب البلدي جانت الشرفي إھیران – وفاق جانت    
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  ورقة المقابلة بناءا على 

  بناءا على اإلحتراز الذي تقدم بھ نادي إھیران برج الحواس بخصوص العب
الذي شارك في  332019رخصة رقم  وفاق جانت وفاق جانت شالعلي جمال

  . 24/12/2016إھیران بتاریخ  ضدفي مقابلة وفاق جانت 

   14/12/2015بتاریخ  12محضر اللجنة تحت رقم  290بناءا على القضیة 
نادي  1511454و المتضمنة معاقبة الالعب شالعلي جمال رقم رخصة 

  14/12/2015مولودیة جانت باإلیقاف لمدة سنة تحتسب ابتداءا من تاریخ 

   15/12/2016ى عقوبتھ منذ تاریخ ن قد إستوفبما أن الالعب یوم المقابلة كا

  :قررت اللجنة مایلي                             

  بقاء نتیجة المقابلة على حالھا.  

 

 



 

ایلیزي 1962مارس  19 الشرفي  07/01/2017 المشعل -سیدي بوصالح    
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   ورقة المقابلةبناءا على 

  سیارة اإلسعافغیاب بناءا على ماتم تدوینھ من طرف الحكم بخصوص 
  :قررت اللجنة مایلي                             

  0مقابل  3ب  سیدي بوصالحخسارة نادي  

  من قانون 21 طبقا للمادة لنادي سیدي بوصالحدج  5000غرامة مالیة   
  .  11/01/2017خالل شھر إبتداءا من تاریخ تسدد  بطولة الھواة       

ایلیزي 1962مارس  19 الشرفي  06/01/2017 وفاق الدبداب – الطاسیلي    
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  ورقة المقابلةعلى بناءا على 

بخصوص عدم قانونیة  بناءا على اإلحتراز الذي تقدم بھ نادي وفاق الدبداب 
  :من نادي الطاسیلي اللذان لعبا المقابلة )  02(رخص العبین 

   330844: سواغین أحمد رقم الرخصة 
  330843: جبران الشیخ رقم الرخصة 

  و بعد معاینة الرخص من طرف لجنة المنافسة تبیین أن الرخص قانونیة 
و ملفات تأھیل العبیین یستوفیان الشروط القانونیة المنصوص علیھا في قانون 

  .  2016/2017بطولة الھواة 
  :قررت اللجنة مایلي                             

  المقابلة على حالھابقاء نتیجة.  

ایلیزي 1962مارس  19 الشرفي  07/01/2017 سریع الدبداب –مستقبل     
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  ورقة المقابلة بناءا على 

  حول إعادة النظر في نتیجةبناءا على اإلحتراز الذي تقدم بھ نادي سریع الدبداب 
  المقابلة و تحفضات حول حكم المباراة 

  و الذي الیستوفي الشروط 10/01/2017تم إیداعھ للرابطة یوم  بما أن اإلحتراز
  من قانون بطولة الھواة 88المادة القانونیة لإلحتراز المنصوص علیھا في 

2016/2017  .  
  :قررت اللجنة مایلي                             

  االحتراز مرفوض 
 بقاء نتیجة المقابلة على حالھا   

 


