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ملیك علي : رئیس اللجنة       

 دراسة القضایا

 

القضیةرقم  المقابلة التاریخ الملعب القسم  
إیلیزي    الشرفي 1962 مارس   أولمبیك - وفاق الرمال الذھبیة 2019/02/09 19   
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 اللعب الخشنإنذار بسبب  وفاق الرمال الذھبیةنادي  1810479 زماكي سمیر 

 السلبياللعب إنذار بسبب  أولمبیكنادي  1810130 ناجمي عبد الكریم 

إیلیزي    الشرفي 1962 مارس   وفاق إن أمناس - الطاسیلي 2019/02/09 19   
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  نظرا لورقة المقابلة 

  نظرا لتقریر الحكم 

 إلعتداء على الحكم الرئیسي ا من الشوط األول بسبب) 44(لتوقف المقابلة في الدقیقة  نظرا

 و المساعد 

  :  لھذا تقرر اللجنة مایلي 

  نافذ (01)سنة بإقصاء  وفاق إن أمناسنادي  1810142 لھیزة العیدمعاقبة الالعب 

  2019/01/12دج تسدد خالل شھر إبتداءا من  10.000.00و غرامة مالیة ب  

  .من قانون كرة القدم ھواة  114طبقا للمادة 

  نافذ  (01)سنة بإقصاء  وفاق إن أمناسنادي  1810177 تومي عبد الجلیلمعاقبة الالعب

  2019/01/12دج تسدد خالل شھر إبتداءا من  10.000.00و غرامة مالیة ب 



 

 .من قانون كرة القدم ھواة  114طبقا للمادة 

 السلوك غیر الریاضي بسبب  وفاق إن أمناس نادي 1840176 معاقبة بن عطا� یونس

دج  1500.00غرامة مالیة +مقابلتین إقصاء نافذ  (02)المنافس یعاقب ب  تجاه الالعب

من قانون كرة القدم   111طبقا للمادة  2019/01/12تسدد خالل شھر ابتداءا من تاریخ 

 .للھواة

  السلوك غیر الریاضي تجاه بسبب  وفاق إن أمناس نادي 1840181معاقبة لھیزة سیدي

دج  5000.00غرامة مالیة +إقصاء نافذ  تمقابال (04)یعاقب ب  الحكم الرسمي للمقابلة

من قانون كرة القدم   112طبقا للمادة  2019/01/12تسدد خالل شھر ابتداءا من تاریخ 

 .للھواة

  اللعب السلبيبسبب نذار إ وفاق إن أمناس نادي 1810134خداش یاسین 

 خشناللعب البسبب نذار إ الطاسیلي نادي 1810030 تیتاوي بوبكر 

  اللعب السلبيبسبب نذار إ الطاسیلي نادي 1810169بن زایر موالي علي 

تغالیفت -  إھیران 2019/02/09 الملعب البلدي برج الحواس الشرفي   
 
 
 
 
 
 
 

77 

 

  نظرا لورقة المقابلة 

  نظرا لتقریر الحكم 

  :  لھذا تقرر اللجنة مایلي      
  
    بالسلوك غیر  قیامھ بسبب تغالیفت نادي 1840078معاقبة الالعب إلیاس محمد أیمن

 مقابالت إقصاء نافذ  (04)الریاضي تجاه الحكم الرسمي بعد نھایة المقابلة یعاقب ب 

طبقا  2019/01/12دج تسدد خالل شھر ابتداءا من تاریخ  5000.00غرامة مالیة  +

 .من قانون كرة القدم للھواة  112للمادة 

 اللعب بسبب  صفراوینطرد بعد تلقیھ بطاقتین  تغالیفت نادي 1810436 قویدري أحمد

 . نافذة مقابلة السلبي

 الحكم مقابلة  اإلحتجاج على قراربسبب نذار إتغالیفت  نادي 1840079 قویدري رمضان

   2019/01/12 ابتداءا من تاریخ دج تسدد خالل شھر 1000.00غرامة مالیة +نافذة 



 

 .من قانون كرة القدم للھواة  101طبقا للمادة   

  اللعب السلبيبسبب نذار إھیران إ نادي 1840068حمودي عبد اللطیف 

  الحكم مقابلة نافذة  اإلحتجاج على قراربسبب نذار إ إھیران نادي 1810379عیساني عدنان

طبقا  2019/01/12 ابتداءا من تاریخ  دج تسدد خالل شھر 1000.00غرامة مالیة  +

 .من قانون كرة القدم للھواة  101للمادة 

البلدي جانتالملعب  الشرفي غزالن الطاسیلي - تیسراس  2019/02/09    
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 اللعب الخشنبسبب نذار إ غزالن الطاسیلي نادي 1810439 زقري عبد اللطیف 

 اللعب الخشنبسبب نذار إ تیسراس نادي 1810162 یوسفي محمد 

شبیبة التوارق –وسط المدینة  2019/02/09 الملعب البلدي جانت الشرفي   
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  نظرا لورقة المقابلة 

  نظرا لتقریر الحكم 

   : لھذا تقرر اللجنة مایلي 

  غیر  بالسلوك قیامھ بسبب شبیبة التوارق نادي 1840030معاقبة الالعب إبا السایح

 مقابالت إقصاء نافذ  (04)تجاه الحكم الرسمي بعد نھایة المقابلة یعاقب ب  الریاضي

طبقا  2019/01/12دج تسدد خالل شھر ابتداءا من تاریخ  5000.00غرامة مالیة  +

 .من قانون كرة القدم للھواة  112للمادة 

 خشناللعب البسبب نذار إ وسط المدینة نادي 1840064 آدامي رشید 

 

 


