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دراسة القضایا
القسم الملعب التاریخ المقابلة رقم القضیة
الشرفي الملعب البلدي الدبداب 13/01/2017 الطاسیلي- سریع الدبداب 

37سلبيانذار بسبب اللعب السریع الدبدابنادي 331118بلقرقور أسامة

الشرفي الملعب البلدي إیلیزي 13/01/2017 سیدي بوصالح- بلدیة إیلیزي 

38

سلبي انذار بسبب اللعب السیدي بوصالحنادي 330689حمداوي لحسن
 طرد بسبب تلقیھ إنذاریین األولى بسبب سیدي بوصالح330658عواریب مصطفى

دج 1000غرامة مالیة + تضییع الوقت والثانیة بسبب اإلحتجاج على الحكم مقابلة نافذة 
.17/01/2017تسدد خالل شھر إبتداءا من تاریخ 

 سلبيار بسبب اللعب الانذبلدیة إیلیزينادي 330027غضبان علي.

الشرفي إیلیزي1962مارس19 14/01/2017 بلدیة إن أمناس–المستقبل 

39 سلبي نذار بسبب اللعب النادي بلدیة إن أمناس إ330507بسایح محمد لمین.
 سلبي نذار بسبب اللعب النادي المستقبل إ330330بن زایر موالي علي.

الشرفي إیلیزي1962مارس19 14/01/2017 وفاق إن أمناس–تینیري 

40 سلبي نذار بسبب اللعب النادي وفاق إن أمناس إ330924ضاحي عبد اهللا.
 سلبي نذار بسبب اللعب النادي تینیري إ330118بالي إلیاس.



الشرفي إیلیزي1962مارس19 14/01/2017 أولمبیك إیلیزي–مشعل 

41سلبينذار بسبب اللعب النادي أولمبیك إیلیزي إ330421عبد الحمید مسعودي

الشرفي الملعب البلدي جانت 13/01/2017 وفاق جانت–تیسراس 

42

 مقابلةنادي وفاق جانت طرد بسبب اللعب العنیف332004بالتو عبد الرحمان
.17/01/2017من تاریخدج تسدد خالل شھر إبتداءا1000غرامة مالیة +نافذة 

 اللعب الخطیر انذار بسبب نادي وفاق جانت 332019شالعلي جمال.
إحتجاج على قرار الحكم مقابلة انذار بسبب تیسراسنادي 331014إلیاس أوید الخیر

.17/01/2017دج تسدد خالل شھر إبتداءا من تاریخ 1000غرامة مالیة +نافذة 
 سلبي اللعب الانذار بسببتیسراسنادي 331014أیوب عبد القادر.

الشرفي الملعب البلدي برج الحواس 14/01/2017 تغالیفت–أوزالم إھریر 

43

اللعب الخطیر انذار  بسبب تغالیفتنادي 331905خواتي الحسن.
اللعب السلبي انذار بسبب تغالیفتنادي 331903إبا سیدي محمد.
اللعب السلبي انذار بسبب تغالیفتنادي 331925زاكي أحمد.
 مقابالت نافذة ) 04(تغالیفت طرد بسبب شتم الحكم أربع نادي 331901حمداني شعبان

17/01/2017دج تسدد خالل شھر إبتداءا من تاریخ 5.000غرامة مالیة + 
الشرفي الملعب البلدي برج الحواس 14/01/2017 شبیبة التوارق-غزالن الطاسیلي

44 اللعب السلبي نذار بسبب نادي شبیبة التوارق إ3316309إبا السایح.
 اللعب السلبي نذار بسبب نادي شبیبة التوارق إ331665زاكي سفیان.
 اللعب السلبي نذار بسبب نادي غزالن الطاسیلي إ331352زقري لحسن.

الشرفي الملعب البلدي جانت 14/01/2017 مولودیة التوارق-آمال جاھیل

45

 إحتجاج على قرار الحكم نذار بسبب نادي آمال جاھیل إ331892بوكراوة إدریس
17/01/2017دج تسدد خالل شھر إبتداءا من تاریخ 1000غرامة مالیة +مقابلة نافذة 

 اللعب الخطیر نذار بسبب نادي  آمال جاھیل إ331833فقھي موسى.
 اللعب الخطیر نذار  بسبب مولودیة التوارق إنادي  331700إبا منصور.
 اللعب الخطیر نذار  بسبب نادي  مولودیة التوارق إ331700شریفي علي.




