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دراسة القضایا
القسم الملعب التاریخ المقابلة رقم القضیة
الشرفي الملعب البلدي الدبداب 20/01/2017 تینیري-سیدي بوصالح

46سلبينذار بسبب اللعب الإسیدي بوصالحنادي 330681مفیصل عبد اهللا
 سلبي نذار بسبب اللعب النادي تینیري إ330118بالي إلیاس.

الشرفي إیلیزي1962مارس19 21/01/2017 المستقبل-الطاسیلي

47سلبينذار بسبب اللعب الإالطاسیلينادي 330803بضیاف الشیخ
يسلبنذار بسبب اللعب الإالمستقبلنادي330310بوطریس حسام

الشرفي إیلیزي1962مارس19 21/01/2017 بلدیة إن أمناس–مشعلال

48

سلبي نذار بسبب اللعب النادي بلدیة إن أمناس إ330501تومي عبد الجلیل.
سلبي نذار بسبب اللعب النادي بلدیة إن أمناس إ330513سعید محمد.
 سلبي نذار بسبب اللعب النادي بلدیة إن أمناس إ330520تونزة فوضیل.
 سلبي نذار بسبب اللعب الإنادي المشعل 330212ھویوة عیسى.
سلبي نذار بسبب اللعب الإنادي المشعل 330202عیدي فرید.

الشرفي إیلیزي1962مارس19 21/01/2017 بلدیة إیلیزي-أولمبیك 

49

الریاضي غیرالسلوكالنذار بسبب نادي أولمبیك إیلیزي إ330404ناجمي عبد الكریم
نافذةمقابلةخشنطرد بسبب اللعب النادي أولمبیك إیلیزي 330426مفروح محمد
الریاضي غیرالسلوكالنذار بسبب إیلیزي إبلدیةنادي 330014زاوي عبد الرحیم



الشرفي الملعب البلدي جانت 20/01/2017 تغالیفت–آمال جاھیل

50

سلبيالاللعب نذار بسبب نادي  آمال جاھیل إ331889بریكي حسین.
سلبيالاللعب انذار  بسبب تغالیفتنادي 331922جودي محمد.
إحتجاج على قرار الحكم بسبب انذار تغالیفتنادي 3319052صالحي علي الصدیق

24/01/2017دج تسدد خالل شھر إبتداءا من تاریخ 1000غرامة مالیة +مقابلة نافذة 

نافذةمقابلةخشنطرد بسبب اللعب الانذار تغالیفتنادي 331925زاكي أحمد.

الشرفي الملعب البلدي جانت 21/01/2017 شبیبة التوارق- إھیران

51

سلبي بسبب اللعب النذار نادي إھیران إ331467حمودي یاسین.
سلبي بسبب اللعب النذار نادي إھیران إ331461لیمام عبد الكریم.
سلبي بسبب اللعب النذار نادي إھیران إ331443عتیق أبوبكر الصدیق.
 اللعب السلبي نذار بسبب نادي شبیبة التوارق إ3316309إبا السایح.
اللعب السلبي نذار بسبب نادي شبیبة التوارق إ331600ھودة أحمد حسام الدین.

الشرفي الملعب البلدي جانت 21/01/2017 غزالن الطاسیلي- تیسراس 

52

سلبينذار بسبب اللعب الإتیسراسنادي 331012حسنواناو.
اإلعتداء على الالعب الخصم بسبب طرد تیسراسنادي 331013بن حبیرش الحسن

دج تسدد خالل شھر إبتداءا من تاریخ 1.500غرامة مالیة +مقابالت نافذة ) 03(ثالث 
24/01/2017.

الشرفي الملعب البلدي جانت 21/01/2017 أولمبي الكویا-مولودیة التوارق

53

 اللعب السلبي نذار بسببإأولمبي الكویانادي 331576محمد عبد السالمحسناوي.
 اللعب السلبينذار بسببإأولمبي الكویانادي 331570عبد الرحمانیوسفي.
اللعب السلبينذار بسببإأولمبي الكویانادي 331565قاللي محمد.
 اإلعتداء على الالعب بسبب طرد أولمبي الكویانادي 331577بكار عبد العزیر

دج تسدد خالل شھر إبتداءا 1.500غرامة مالیة +مقابالت نافذة ) 03(الخصم ثالث 
.24/01/2017من تاریخ 

 اإلعتداء على الالعب الخصم بسبب طرد مولودیة التوارق331714متیتة محمد
دج تسدد خالل شھر إبتداءا من تاریخ 1.500غرامة مالیة +مقابالت نافذة ) 03(ثالث 
24/01/2017.

 إحتجاج على قرار الحكم مقابلة بسببطرد مولودیة التوارق331725حمد أمتیتة
.24/01/2017دج تسدد خالل شھر إبتداءا من تاریخ 1000غرامة مالیة +نافذة 



الشرفي الملعب البلدي جانت 21/01/2017 أوزالم إھریر- وفاق جانت

54

اللعب السلبيبسببانذار أوزالمنادي 332207عبلھ عباس.
اللعب السلبيبسببانذار أوزالمنادي 332240الحسیني أحمد.
قرار الحكم مقابلة إحتجاج علىبسبببسببانذار أوزالمنادي 332236فخور لحسن

.24/01/2017دج تسدد خالل شھر إبتداءا من تاریخ 1000غرامة مالیة +نافذة 
 اللعب السلبيبسببانذار أوزالمنادي 332201آخان محمد.
اللعب السلبينذار بسبب نادي وفاق جانت إ332030اقي عبد اهللابلتو ب.
 التدخل الخشننذار بسبب نادي وفاق جانت إ332008عبد الحمیدبلتو.
التدخل الخشننذار بسبب نادي وفاق جانت إ332018عبدو علي مصطفى.
خشن التدخلالنذار بسبب إوفاق جانتنادي 332019شالعلي جمال.


