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ملیك علي : رئیس اللجنة       

 دراسة القضایا

 رقم القضیة المقابلة التاریخ الملعب القسم
1962إیلیزي الشرفي مارس   تیقنتورین - المستقبل  2020/02/07 19   
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 السلبياللعب إنذار بسبب  المستقبلنادي  1940101 الشایب إبراھیم  . 

 تلقیھ بطاقتین صفرواین مقابلةبسبب طرد  المستقبلنادي  1910493 جبران جبرین 

 . نافذة

 تلقیھ بطاقتین صفرواین بسبب  طردالمستقبل نادي  1910492 نمدیلي عبد الرؤوف

 . مقابلة نافذة

 السلبياللعب إنذار بسبب  تیقنتوریننادي  1910143 مشار سلیمان . 

 السلبياللعب إنذار بسبب  تیقنتوریننادي  1910146 مفیصل عبد هللا 

 السلبياللعب إنذار بسبب  تیقنتوریننادي  1940012 بدیاف فتحي سالم 

1962إیلیزي الشرفي مارس   المشعل -إتحاد بن زایت  2020/02/08 19   
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 السلبياللعب إنذار بسبب  إتحاد بن زایتنادي  1910364 تلي یحي  . 

 السلبياللعب إنذار بسبب  إتحاد بن زایتنادي  1910381 بخادیر عمر  . 

 السلبياللعب إنذار بسبب  إتحاد بن زایتنادي  1940071 مصباحي عرفة . 

  السلبياللعب إنذار بسبب  إتحاد بن زایتنادي  1940074 السایحبراھیمي     .  

  



شبیبة التوارق -آمال جاھیل  2020/02/07 الملعب البلدي جانت الشرفي   
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 اللعب السلبيبسبب نذار آمال جاھیل إ نادي 1910578 آمال جاھیل 

 اللعب السلبيبسبب نذار إ شبیبة التوارق نادي 1940031 عبدوعلي أسامة 

 اللعب السلبيبسبب نذار إ شبیبة التوارق نادي 1910246  شریفي فوزي 

تیسراس -تغالیفت  2020/02/07 الملعب البلدي جانت الشرفي   
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  اللعب السلبيبسبب نذار تیسراس إ نادي 1910035أیوب بوبكر 

  اللعب السلبيبسبب نذار تغالیفت إ نادي 1910008بن آقي لحسن 

أوزالم - الھالل  2020/02/08 ملعب زقات جانت الشرفي   
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 ياللعب السلببسبب نذار إ الھالل نادي 1940119  یوسفي عبدو 

 ياللعب السلببسبب نذار إالھالل  نادي 1910620  سمبیر سید أحمد 

   ياللعب السلببسبب نذار الھالل إ نادي 1910619یوسفي ھاني 

  ياللعب السلببسبب نذار أوزالم إ نادي 1910106ھارون إدریس 

  ياللعب السلببسبب نذار أوزالم إ نادي 1910092 ھارونةھارون 

  نظرا لورقة المقابلة 

 نظرا لتقریر الحكم 

 أن الحكم المساعد للمقابلة تلقى كالم بذيء من طرف رئیس نادي أوزالم إھریر 

  .و الالعب  طورھي أغالي بعد نھایة المقابلة 

 : وعلیھ تقرر اللجنة مایلي 

  مقابالت إقصاء (04)یعاقب ب   أوزالمنادي  1810107طورھي أغالي الالعب 

  2020/02/12تاریخإبتداءا من  خالل شھر دج تسدد 5000.00غرامة مالیة  +نافذ  

 .من قانون كرة القدم ھواة  112طبقا للمادة 

  أشھر  06یعاقب ب إقصاء لمدة   أوزالمنادي رئیس  190006بكار مختار 

  خالل شھر دج تسدد 5000.00غرامة مالیة  + من كل وظیفة رسمیة نافذة

  .من قانون كرة القدم ھواة  112طبقا للمادة    2020/02/12تاریخ   إبتداءا من 



إتحاد تین تمشي -وسط المدینة  2020/01/17 ملعب زقات جانت الشرفي   
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 اللعب السلبيبسبب نذار إ وسط المدینة نادي 1910516 دشیر نصر الدین 

 اللعب السلبيبسبب نذار إوسط المدینة  نادي 1910163 طواھریة محمد بلخیر 

  اللعب السلبيبسبب نذار وسط المدینة إ نادي 1910177یوسفي عبد الرحمان 

 

 

 

 


