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  فوج ( أ )
 
 

 القضية رقم  03 مقابلة(  امل شباب المغير / اهلي حاسي مسعود فئة األكابر ليوم 2020/01/11 ):
 اإلنذارات:

 
رقم الرخصة   العقوبة المسلطة              النادي             إسم الالعب        

 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         1912090  اهلي حاسي مسعود   نحال اكرم  -

        لمس الكرة باليدبطاقة صفراء بسبب  1910171   امل شباب المغير   مناصري احمد  -

 القضية رقم  04 مقابلة (رائد شباب حساني عبد الكريم / مشعل القصور  فئة األكابر ليوم 2020/01/11 ):
 

له  أوكلتبحضور الحكم الرابع الدي بعد بداية المقابلة في وقتها القانوني على ورقة المقابلة و تقرير الحكم : بناءا -
بموافقة الفريقين على لعب المقابلة بحضور الطبيب اختيار متطوع كميقاتي المقابلة بعد غياب الحكام الثالث و إدارة

بعد انسحاب فريق  لحادية عشرة توقفت في الشوط الثاني في الدقيقة اان المقابل إال  اإلسعافرغم تأخر سيارة 
الكريم  حيث كانت النتيجة لصالح فريق رائد شباب حساني عبد اإلسعافمشعل القصور بحجة عدم وجود سيارة 

خارج القاعة  اإلسعاف، رغم وجود سيارة  2- 6ب   

ريم.فريق رائد شباب حساني عبد الك وشريط الفيديو المقدم من بعد االطالع على تقرير-  
بعد االطالع على تقرير فريق مشعل القصور.-  

:  داخل القاعة) من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 59( تطبيق المادة  تم و عليه  

فريق رائد شباب حساني عبد الكريم مع و منح النقاط الثالث ل خسارة الفريق المنسحب مشعل القصور المقابلة-
.المقابلة  لالنتيجة المسجلة خالاحتساب   

) من رصيد مشعل القصور .1-خصم نقطة (-  

من  افي أجل شهر إبتداء ) مشعل القصور (غرامة يدفعها نادي دج )  10.000عشرة االف دينار جزائري (-

. 18/01/2020تاريخ   

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 فوج ( ب )
 

 القضية رقم  05 مقابلة( هضبة متليلي  / سريع الرويسات  فئة األكابر ليوم 2020/01/10 ):
 اإلنذارات:

رقم الرخصة   العقوبة المسلطة              النادي             إسم الالعب        

        لخشنبطاقة صفراء بسبب اللعب ا  1912006  هضبة متليلي حاج عمر محمد اسالم -

        لمس الكرة باليدبطاقة صفراء بسبب  1911999   هضبة متليلي   بوزيد محمد انس  -

مالحك بطاقة صفراء بسبب احتجاجه على قرار   1912415   سريع الرويسات   بقي مراد  -

18/01/2020تدفع في أجل شهر ابتداء من تاريخ  دج  1.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب

.                                                    داخل القاعة) من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 99( طبقا لنص المادة 

 
 القضية رقم  06 مقابلة( مولودية عين البيضاء / اتحاد قصر متليلي   فئة األكابر ليوم 2020/01/11 ):

 اإلنذارات:
رقم الرخصة   العقوبة المسلطة              النادي             إسم الالعب        

  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        1912280  مولودية عين البيضاء    داهش فارس    -

        لمس الكرة باليدبطاقة صفراء بسبب  1912192  متليلي اتحاد قصر     لقرع عبد هللا  -

        لخشنبطاقة صفراء بسبب اللعب ا 1912126   اتحاد قصر متليلي  هيبة جياللي   -

 
 المقابالت الخالية من العقوبات: 

.) 11/01/2020فئة األكابر ليوم  / شبيبة جامعة اب امال تماسينشب  مقابلة ( -  

.) 11/01/2020فئة األكابر ليوم  وفاق المنيعة /  مجد بريان  شباب  مقابلة ( -  

 - مقابلة (  مدرسة تطوير ورقلة  / وفاق الرويسات  فئة األكابر ليوم 2020/01/11-لم تلعب - )
 
 

       قسم االنضباط (لجنة كرة القدم داخل القاعة )
 


