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دراسة القضایا
القسم الملعب التاریخ المقابلة رقم القضیة
الشرفي إیلیزي1962مارس19 07/01/2017 سریع الدبداب–المستقبل 

29
سلبي انذار بسبب اللعب الالمستقبلنادي 330325شایب الطیب
سلبيانذار بسبب اللعب الالمستقبلنادي330324جابري براھیم
سلبيانذار بسبب اللعب الالمستقبلنادي330326حامة الیاس
سلبيانذار بسبب اللعب الالمستقبلنادي330321نمدیلي فؤاد
سلبياللعب الانذار بسبب المستقبلنادي330337عمر عبد السالم
 سلبيانذار بسبب اللعب السریع الدبداب نادي330114غربي سیف
 سلبيانذار بسبب اللعب السریع الدبداب نادي330101عیساني عبد الكریم
 طرد بعد تلقیھ بطاقتیین صفراویین بسبب سریع الدبدابنادي3301120أغریب لزھر

دج تسدد خالل 1000غرامة مالیة تقدر ب + مقابلة نافذة الحكم قرارإحتجاج على
.10/01/2017شھر إبتداءا من تاریخ 

الشرفي إیلیزي1962مارس19 06/01/2016 وفاق الدبداب–الطاسیلي

30سلبي انذار بسبب اللعب الوفاق الدبدابنادي 330773زواري أحمد عبد الغاني
سلبي انذار بسبب اللعب الالطاسیلينادي 330840صدیقي یوسف



الشرفي إیلیزي1962مارس19 07/01/2017 بلدیة إیلیزي–وفاق إن أمناس 

31

سلبيانذار بسبب اللعب البلدیة إیلیزينادي 330002بن الزایر عبد الرؤوف.
سلبي انذار بسبب اللعب البلدیة إیلیزينادي 330001بضیاف إسماعیل.
سلبي انذار بسبب اللعب البلدیة إیلیزينادي 330012منغاسة عبد القادر.
سلبي انذار بسبب اللعب الوفاق إن أمناسنادي 330920كاداي عبد الكریم.
سلبي عب الانذار بسبب اللوفاق إن أمناسنادي 330905لھیزة حمزة.

الشرفي الملعب البلدي جانت 06/01/2017 آمال جاھیل–إھیران 

32مقابلةالحكمقرارإحتجاج علىنذار بسبب إإھیراننادي 331481تھامي أكوار
.10/01/2017دج تسدد خالل شھر إبتداءا من تاریخ 1000غرامة مالیة +نافذة 

 الحكم مقابلةقرارإحتجاج علىنذار بسبب نادي إھیران إ331485إلیاس محمد
.10/01/2017دج تسدد خالل شھر إبتداءا من تاریخ 1000غرامة مالیة +نافذة 

 سلبي بسبب اللعب النذار نادي إھیران إ331484إلیاس عبد الرحمان.
 خشن التدخلنذار بسبب النادي إھیران إ331462عاللي عبد القادر.
 مقابالت ) 04(طرد بسبب شتم الحكم أربع نذار إھیران إنادي 331468فخورعلي

10/01/2017دج تسدد خالل شھر إبتداءا من تاریخ 5.000غرامة مالیة + نافذة 

الشرفي الملعب البلدي جانت 07/01/2017 تیسراس-تغالیفت

33سلبينذار بسبب اللعب الإتغالیفتنادي 331915صالحي عبد المومن.
مقابلة نافذةطرد بسبب اللعب الخطیرنادي تغالیفت3319196مرموري إبراھیم

الشرفي الملعب البلدي جانت 07/01/2017 أولمبي الكویا–شبیبة التوارق 

34نذار بسبب التدخل الخشنإأولمبي الكویانادي 331572مختاري موسى .



الشرفي الملعب البلدي جانت 06/01/2017 أوزالم–مولودیة التوارق

35

السلوك غیر الریاضيانذار بسبب مولودیة التوارقنادي 331702إیساوي محمد
 نادي مولودیة التوارق انذار بسبب التدخل الخشن 331709نعیمي عبد الرحمان
انذار بسبب اللعب السلبي مولودیة التوارق نادي 331714متیتة محمد.
إحتجاج على قرار الحكم بسبب انذار أوزالمنادي 332219ھمباز عبد الرحمان

دج تسدد خالل شھر إبتداءا من تاریخ 1000غرامة مالیة +مقابلة نافذة 
10/01/2017.

الشرفي الملعب البلدي جانت 07/01/2017 غزالن الطاسیلي–وفاق جانت

36خشن التدخلالنذار بسبب إوفاق جانتنادي 332019شالعلي جمال.
 خشنالتدخلنذار بسبب النادي وفاق جانت إ332031تقابو محمود.
 خشنالتدخلنذار بسبب النادي وفاق جانت إ332014بلتو براھیم.
 خشن التدخلنذار بسبب النادي وفاق جانت إ332009بوكراوة عبد المجید.
خشن التدخلبسبب النذار إغزالن الطاسیلينادي 331352زقري لحسن.
 خشن التدخلنذار بسبب النادي غزالن الطاسیلي إ331373تھمي محمد.
 خشن التدخلنذار بسبب النادي غزالن الطاسیلي إ331389عاللي لحبیب.
 اإلعتداء على بسبب نادي غزالن الطاسیلي طرد 331375زقري مصطفى

دج تسدد خالل 1.500غرامة مالیة +مقابالت نافذة ) 03(الالعب الخصم ثالث 
.10/01/2017شھر إبتداءا من تاریخ 


