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 دراسة القضایا

القضیةرقم  المقابلة التاریخ الملعب القسم  
ما قبل 
 الشرفي

الملعب البلدي المجاھد دباش 
 لخضر
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 31121 قرنان رضوانw33J0  سلبيانذار بسبب اللعب ال تیدیكلتنادي 

  30521الطیبي محمدw33J0  سلبيانذار بسبب اللعب ال تیدیكلتنادي 

  29721لھیزة حمزةw33J0  اإلحتجاج على قرار الحكم انذار بسبب  تیدیكلتنادي

دج تسدد خالل شھر إبتداءا من  1000غرامة مالیة + یعاقب بإقصاء مقابلة نافذة 

 .من قانون كرة القدم للھواة  101طبقا للمادة  23/03/2022تاریخ 

  26721بوغراري رمضانw33J0  سلبيانذار بسبب اللعب ال نجوم تین تورھة نادي 

إیلیزي 1962مارس  19 الشرفي حي الوسط - طارات  2022/03/19    
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  16321 بن الزایر إسالمw33J0  اإلحتجاج على قرار الحكم انذار بسبب  طاراتنادي

دج تسدد خالل شھر إبتداءا من  1000غرامة مالیة + یعاقب بإقصاء مقابلة نافذة 

 .من قانون كرة القدم للھواة  101طبقا للمادة  23/03/2022تاریخ 

 



 16021 بوخالفة رضوانw33J0  سلبيانذار بسبب اللعب ال طاراتنادي 

  16421أوالد عمر أحمد فؤادw33J0  الشجار مع الالعب بسبب  طرد طاراتنادي

دج تسدد خالل شھر إبتداءا  1500غرامة مالیة + مقابالت نافذة ) 03(الخصم ثالث 

 .من قانون كرة القدم للھواة  113طبقا للمادة   23/03/2022 من تاریخ

  18621بن الزایر محمد لمینw33J0  سلبيانذار بسبب اللعب ال طاراتنادي 

  40921إیباك مواليw33J0  سلبيانذار بسبب اللعب ال طاراتنادي 

   29121زحنیط عبد الرحمانw33J0  اإلحتجاج على انذار بسبب  حي الوسطنادي

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

 .من قانون كرة القدم للھواة  101طبقا للمادة  23/03/2022إبتداءا من تاریخ 

  13521رحیم أحمد عليw33J0  اإلحتجاج على قرار انذار بسبب  حي الوسطنادي

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

 .من قانون كرة القدم للھواة  101طبقا للمادة  23/03/2022من تاریخ 

 29021  تیتاوي عليw33J0  الشجار مع الالعب الخصم بسبب  طرد حي الوسطنادي

دج تسدد خالل شھر إبتداءا من  1500غرامة مالیة + مقابالت نافذة ) 03(ثالث 

 .من قانون كرة القدم للھواة  113لمادة طبقا ل  23/03/2022تاریخ 

   11721تھمیر لحسنw33J0  تلقیھ إنذاریین مقابلة نافذة بسبب طرد حي الوسطنادي 

 .من قانون كرة القدم للھواة  103طبقا للمادة 

 


