
 

  2022-2021 الموسم الریاضي              إیلیزي -الرابطة الوالئیة لكرة القدم 

 لجنــــة اإلنضبــاط 

  03: المحضر رقم                                     09/30/2220: الجلسة یوم

  زیطة میلود محمد: رئیس اللجنة 

 دراسة القضایا

القضیةرقم  المقابلة التاریخ الملعب القسم  
إیلیزي 1962مارس  19 الشرفي  04/03/2022 بوصالحسیدي  - أولمبیك    

 
12 

 

 

 32421   سعودي عبد الحفیظمw33J0  سلبيانذار بسبب اللعب ال أولمبیكنادي 

 19221   بدیاف محمد ولیدw33J0  سلبيانذار بسبب اللعب ال بوصالحسیدي نادي 

05/03/2022 الملعب البلدي الدبداب الشرفي الوسطحي  - وفاق الدبداب    
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  16021 جبران جبرینw33J0  سلبي اللعب الانذار بسبب  الوسطحي نادي 

 12821 لحمر عبد السالمw33J0  خشنانذار بسبب اللعب ال الوسطحي نادي 

 28621 لحرش سید أحمدw33J0  سلبياللعب الانذار بسبب  الوسطحي نادي 

 00121 تومي الھاديw33J0  سلبياللعب الانذار بسبب  وفاق الدبدابنادي 

 02921 باحدي صید أشرفw33J0  خشنالاللعب انذار بسبب  وفاق الدبدابنادي 

 03621 أوالد حیمودة سلیمانw33J0  مقابلة نافذة  طرد وفاق الدبدابنادي. 

ملعب المجاھد دباش  ماقبل الشرفي
 لخضر إیلیزي

04/03/2022 ماخیةتین  -لمشعل ا    
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  38921بوخني لحسنw33J0  سلبينذار بسبب اللعب الإ لمشعلانادي  

 



ماقبل 
 الشرفي

ملعب المجاھد دباش 
 لخضر إیلیزي

04/03/2022 إن أمناس كأتلیتی - نجوم تین تورھة    
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 24221 خمایاس عليw33J0  سلبيانذار بسبب اللعب ال نجوم تین تورھةنادي 

 24621 ناصر عبد السمیعw33J0  اإلحتجاج علىبسبب انذار  نجوم تین تورھةنادي 

دج تسدد خالل شھر  1000غرامة مالیة  +مقابلة نافذة  یعاقب بإقصاء الحكم قرار

 .من قانون كرة القدم للھواة  101طبقا للمادة  10/03/2022إبتداءا من تاریخ 

 09421   لھیزة عبد الكریمw33J0  سلبيانذار بسبب اللعب ال ك إن أمناسأتلیتینادي 

 08221  بزناتي إلیاسw33J0  السب و الشتم إتجاه بسبب  طرد ك إن أمناسأتلیتینادي

دج تسدد خالل  1500غرامة مالیة +یعاقب بإقصاء مقابلتین نافذتین  الزمیلالالعب 

 .من قانون كرة القدم للھواة  111طبقا للمادة  10/03/2022شھر إبتداءا من تاریخ 

ماقبل 
 الشرفي

ملعب المجاھد دباش 
 لخضر إیلیزي

05/03/2022 تیدكلت إن أمناس - الرجاء    
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  30221 أحمیتي مصطفىw33J0  خشنالاللعب انذار بسبب  تیدكلت إن أمناسنادي 

 30821 عقباوي سید الصدیقw33J0  خشنالاللعب انذار بسبب  تیدكلت إن أمناسنادي 

  30721 مباركعقباويw33J0  طیر خالاللعب بسبب  طرد تیدكلت إن أمناسنادي

 .من قانون كرة القدم للھواة  110طبقا للمادة  یعاقب بإقصاء مقابلتین نافذتین

 


