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القسم الملعب التاریخ المقابلة رقم القضیة
الشرفي الدبدابالملعب البلدي  01/04/2017 المستقبل- سریع الدبداب 

102

سلبينذار بسبب اللعب الإسریع الدبدابنادي 331125عیساني عبد الكریم

إحتجاج على قرار الحكم نذار بسبب بسببنادي سریع الدبداب إ331120أغریب لزھر

01/04/2017تسدد خالل شھر إبتداءا من تاریخ دج1000غرامة مالیة + مقابلة نافذة 

سلبينذار بسبب اللعب النادي سریع الدبداب إ331120زغیبات علي

سلبينذار بسبب اللعب النادي سریع الدبداب إ331125بوطیب ولید

سلبينذار بسبب اللعب النادي المستقبل إ331107وادة حسین

الشرفي الملعب البلدي الدبداب 01/04/2017 الطاسیلي-وفاق الدبداب 

103

بناءا على ورقة المقابلة

 بناءا على تقریر الحكم

 بناءا على الشھادة المقدمة من طرف الحكم



:من طرف بعد نھایة المقابلة في حین تم اإلعتداء على الحكم الرسمي 

 نادي وفاق الدبداب 330761غدیر عمر حذیفة

 نادي وفاق الدبداب330773زواري أحمد عبد الغني

 نادي وفاق الدبداب330764صحراوي مصطفى

 الكاتب العام

: قررت اللجنة مایلي 

من قانون كرة القدم ھواة 119طبقا للمادة 

سنوات) 03(نادي وفاق الدبداب ثالث 330761معاقبة الالعب غدیر عمر حذیفة -

مالیةغرامة+ بسبب اإلعتداء على الحكم 04/04/2017من إقصاء نافذة إبتداءا

.04/04/2017دج تسدد خالل شھر إبتداءا من 30.000

نادي وفاق الدبداب330773معاقبة الالعب زواري أحمد عبد الغني -

بسبب اإلعتداء على04/04/2017سنوات إقصاء نافذة إبتداءا من ) 03(ثالث 

.04/04/2017دج تسدد خالل شھر إبتداءا من 30.000غرامة مالیة + الحكم 

نادي وفاق الدبداب330764معاقبة الالعب صحراوي مصطفى -

بسبب اإلعتداء على04/04/2017سنوات إقصاء نافذة إبتداءا من ) 03(ثالث 

.04/04/2017دج تسدد خالل شھر إبتداءا من 30.000غرامة مالیة + الحكم 

غرامة مالیة + نشاط لھ عالقة بكرة القدم للكاتب العام اإلقصاء مدى الحیاة من كل-

.04/04/2017دج تسدد خالل شھر إبتداءا من 40.000

كما قام الجمھور بإجتیاح أرضیة الملعب بعد نھایة المقابلة مما تسبب في اإلخالل 

بالنظام العام حسب تقریر رسمي المقابلة

: قررت اللجنة مایلي 

من قانون كرة القدم ھواة 47طبقا للمادة 

: معاقبة نادي وفاق الدبداب 

مقابالت بدون جمھور ) 04(أربع -

.غرامة على النادي ) دج00015(خمسة عشر ألف دینار جزائري -



الشرفي الملعب البلدي برج الحواس 01/04/2017 تیسراس-غزالن الطاسیلي 

104 نادي غزالن الطاسیلي إنذار بسبب اللعب السلبي 331390خمایاس حسین

الشرفي الملعب البلدي برج الحواس 01/04/2017 وفاق جانت-أوزالم 

105

 السلبياللعب بسببنذارأوزالم إنادي 332210حامیة موسى

 طرد مقابلة نافذة لتلقیھ إنذارینأوزالمنادي 332214حامیة محمد.

الشرفي الملعب البلدي جانت 31/03/2017 تغالیفت-آمال جاھیل 

106

عنیفالنذار بسبب اللعب إتغالیفت نادي 331918إبا السنوسي

 العنیفنذار بسبب اللعب تغالیفت إنادي 331921صالحي علي الصدیق

 العنیف نذار بسبب اللعب تغالیفت إنادي 3311950حمدو أسامة

العنیفاللعب نذار بسبب آمال جاھیل إنادي 3311891ناصري رشید

العنیفاللعب نذار بسبب آمال جاھیل إنادي 3311881دحماني براھیم

 العنیفنذار بسبب اللعب آمال جاھیل إنادي 3311880فقھي إسماعیل

 العنیفنذار بسبب اللعب آمال جاھیل إنادي 3311833فقھي موسى


