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ملیك علي : رئیس اللجنة       

 دراسة القضایا

 رقم القضیة المقابلة التاریخ الملعب القسم
المستقبل -  بلدیة إن أمناس 2019/12/07 الملعب البلدي إن أمناس الشرفي   
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  نظرا لورقة المقابلة 

 نظرا لتقریر الحكم 

 السلبياللعب إنذار بسبب  بلدیة إن أمناسنادي  1910235 خمیسي حسان 

 السلبياللعب إنذار بسبب  المستقبلنادي  1910493 جبران جبرین 

 االعتداء على العببسبب  بطاقة حمراء بلدیة إن أمناسنادي  1940023 شنون محمد 

         دج تسدد  1500.00غرامة مالیة +مقابالت إقصاء نافذ  (03)فریق المنافس یعاقب ب 

 .من قانون كرة القدم للھواة  113طبقا للمادة  2020/01/08 خالل شھر ابتداءا من تاریخ   

 الشجار مع العب فریق بسبب  بطاقة حمراء المستقبلنادي  1910493 مصباح ولید

دج تسدد خالل  5000.00غرامة مالیة +مقابالت إقصاء نافذ  (03)ب  المنافس یعاقب

 .من قانون كرة القدم للھواة  119طبقا للمادة  2020/01/08  شھر ابتداءا من تاریخ 

    السببسبب  حمراءبطاقة  بلدیة إن أمناسنادي  1910239 خروبي عبد القادر 

غرامة مالیة +مقابلتین إقصاء نافذ  (02)و الشتم تجاه العب فریق المنافس یعاقب ب 

  111طبقا للمادة  2020/01/08 دج تسدد خالل شھر ابتداءا من تاریخ  1500.00

  .القدم للھواة من قانون كرة 

بسبب اجتیاح الملعب من كل  ثاني من الشوط ال  38ف المقابلة في الدقیقةینظرا لتوق -

  الالعبین و المسییرین و المناصریین الى أرضیة الملعب حسب ماورد في تقریر



  

 : الحكم و علیھ اللجنة تقرر مایلي 

  للفریقین خسارة المقابلة تحت طائلة العقوبة 

  لنادي بلدیة إن أمناس بدون جمھور (02)مقابلتین 

 لنادي المستقبل  بدون جمھور (01) ةمقابل 

  خالل شھر ابتداءا تسدد  دج على نادي بلدیة إن أمناس 10.000.00غرامة مالیة 

 .من قانون كرة القدم للھواة 02الفقرة   47طبقا للمادة 2020/01/11 من تاریخ 

  خالل شھر ابتداءا تسدد دج على نادي المستقبل  10.000.00غرامة مالیة 

 .من قانون كرة القدم للھواة 02الفقرة   47طبقا للمادة 2020/01/11 من تاریخ 

1962إیلیزي الشرفي مارس   اولمبیك - حي الوسط  2019/12/19 19   
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   اللعب الخشنبسبب نذار اولمبیك إ نادي 1910358المغیلي محمد 

  اللعب الخشنبسبب نذار حي الوسط إ نادي 1910452عطاطشة أسامة 

  اللعب الخشنبسبب نذار حي الوسط إ نادي 1910392منصوري شریف وني 

  اللعب الخشنبسبب نذار حي الوسط إ نادي 1910458صدیقي یوسف 

1962إیلیزي الشرفي مارس   سیدي بوصالح – إتحاد بن زایت 2019/12/17 19   
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 اللعب السلبيبسبب نذار إ إتحاد بن زایت نادي 1910643 قابة أحمد 

 اللعب السلبيبسبب نذار إتحاد بن زایت إ نادي 1910381 بخادیرعمر 

 اللعب السلبيبسبب نذار سیدي بوصالح إ نادي 1910407  بنور ولید 

 اللعب السلبيبسبب نذار سیدي بوصالح إ نادي 1910406  محیاوي صدام حسین 

آمال جاھیل -  شبیبة التوارق 2019/12/21 الملعب البلدي جانت الشرفي   
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  اللعب السلبيبسبب نذار إشبیبة التوارق  نادي 1910254 الدینوادة محي 

 اللعب السلبيبسبب نذار إآمال جاھیل  نادي 1910381 شیبة طارق 

 

 

 



وسط المدینة - إتحاد تین تمشي  2019/12/21 الملعب البلدي برج الحواس الشرفي   
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 اللعب السلبيبسبب نذار وسط المدینة إ نادي 1910159 عابد صالح الدین 

إھیران - تغالیفت 2019/12/21 الملعب البلدي جانت الشرفي   
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 اللعب السلبيبسبب نذار إتغالیفت  نادي 1910014 لیاس زكریاإ 

 اللعب السلبيبسبب نذار إإھیران  نادي 1910198 سنزقري لح 

  اللعب السلبيبسبب نذار إھیران إ نادي 1910196عوامري عبد الحمید 

 

 

 


