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العيد محمد عبيد اللجــنة رئيس   
المكي محمد دودي  كاتب اللجــنة  

 

الذي  3018102رقم االجازة هزيل عبد الرشيد لتسوية وضعية الالعب  بعد طلب فريق النادي شباب ليزيرق *

تلقى بطاقة حمراء مكرر مقابلة اتحاد الزقم والذي لعب مقابلة اتحاد وغالنة وتحت طائلة العقوبة لعد احتساب مقابلة 
. 89نادي وفاق حاسي خليفة التي توقفت في الدقيقة   

 - قررت اللجنة معاقبة الالعب معاقبة نافذة + قابلة )02( مقابالت نافذة ابتداء من 2018/12/23 .

 قضية رقم 134 المقابلة أمال المقرن ≠ اتحاد قمار 2018/12/22 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

المقرن أمال إنذار لعب سلبي   جبالي أيمن 1810411 

المقرن أمال إنذار لعب سلبي  1810 194  مصطفاوي نبيل 

المقرن أمال مقابلة نافذة )معيد(  1810 084  غرغوط محمد 

قمار اتحاد إنذار لعب سلبي  1810 984 مختار رغيوة   

قمار اتحاد إنذار لعب سلبي  1810 934  دوال عبد الكريم 

قمار اتحاد إنذار لعب سلبي  1810 864  قحف بوبكر 

بعد االطالع على ورقة المقابلة  -  
بعد االطالع على تقرير الحكم -  
بعد سماع الحكم الرئيسي للمقابلة -  

دج 5000.00ة ( أشهر نافذة + غرامة مالي06سب وشتم الحكم ) عمارهالمسير الرئيس النادي أمال المقرن تريعة   

بالعمل لصالح نوادي  اتهامها المس بشرف الهيئة )الرابطة( و عماره المسير الرئيس النادي أمال المقرن تريعة
غرامة مالية دج 20000.00( سنتان عقوبة نافذة +02على حساب نوادي أخرى )  

 قضية رقم 135 المقابلة نجوم تغزوت ≠ اتحاد وغالنة 2018/12/21 أواسط

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

نافذة +غرامة مالية  الت( مقاب04)

دج 000.005  
عيسى طعبلي 1840204 اتحاد وغالنة  

    

 قضية رقم 133 تسوية وضعية الالعب نادي شباب ليزيرق

  اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي

 لجـــــنة اإلنضبـــــاط
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 قضية رقم 136 المقابلة شباب تقددين ≠ شهداء قمار 2018/12/22 أواسط

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

تقددين شباب إنذار لعب سلبي مقدم عمار حسام  1840095 
 الدين

تقددين شباب إنذار لعب سلبي  لعروسي محمد نزيه 1840094 

( مقابالت نافذة +غرامة مالية 04)

دج 5000.00  

قمار شهداء هللا أيوبخادم  1840046   

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

الدبيلة وفاق إنذار لعب سلبي  باحمد محمد 1840149 

الدبيلة وفاق إنذار لعب سلبي  خنوفة محمد 1840263 

الدبيلة وفاق إنذار لعب سلبي  1840154 
دقة محمد األمين 

 المهدي
الزقم اتحاد إنذار لعب سلبي  باسي أحمد نزار  1860726 

الزقم اتحاد إنذار لعب سلبي  سويد ياسر 1860727 

الزقم اتحاد إنذار لعب سلبي  معمري بالل 1840195 

الزقم اتحاد مقابلة نافذة )معيد(  عزوز طارق 1840216 

 قضية رقم 138 المقابلة وفاق طالب العربي ≠ شباب ليزيرق 2018/12/21 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

العربي طالب وفاق إنذار لعب سلبي  دويم حسن 1810531 

ليزيرق شباب إنذار لعب سلبي يسوالمية حسن 1810238   

ليزيرق شباب مقابلة نافذة )معيد(  زكري يحي 1810231 

 قضية رقم 139 المقابلة أولمبيك اكفادو ≠ نادي النخيل 2018/12/25 أكابر 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

اكفادو أولمبيك إنذار لعب سلبي  سعيد عبد الكبير 1810832 

النخيل نادي إنذار لعب سلبي ي عبد اللطيفمح 1810337   

 قضية رقم 140 المقابلة شهداء قمار ≠ وفاق طالب العربي 2018/12/28 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 بلعيد صالح 1810251 شهداء قمار إنذار لعب سلبي

العربي طالب وفاق إنذار لعب سلبي  شابي محمد فؤاد 1810530 

.االحتراز المكتوب على ورقة المقابلةلعدم تأكيد  قمار شهداء دج لفريق 10000.00* غرامة مالية   

 قضية رقم 141 المقابلة اتحاد الزقم ≠ أولمبي الرقيبة   2018/12/28 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

الزقم اتحاد إنذار لعب سلبي عبد القادر سيبا 1810272   

الزقم اتحاد إنذار لعب سلبي ميناألراد محمد ج 1810277   

 قضية رقم 137 المقابلة   وفاق الدبيلة  ≠  اتحاد الزقم 2018/12/21 أواسط
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الزقم اتحاد إنذار لعب سلبي حمزة فشري 1810283   

الزقم اتحاد إنذار لعب سلبي  عمان صالح الدين 1840222 

سعديالحموده  1810022 أولمبي الرقيبة إنذار لعب سلبي  

( أربعة مقابالت نافذة ابتداء 04)

+ غرامة مالية  01/01/2019من

دج تسدد خالل شهر 5000.00  

 عتير حسان 1810008 أولمبي الرقيبة

 قضية رقم 142 المقابلة وفاق حاسي خليفة≠ وفاق الدبيلة 2018/12/28 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

خليفة حاسي وفاق إنذار لعب سلبي  خاليفة إسماعيل 1840296 

خليفة حاسي وفاق مقابلة نافذة )معيد(  دردوري نجيب 1810377 

الدبيلة وفاق إنذار لعب سلبي  بوخزنة عاطف 1810462 

الدبيلة وفاق مقابلة نافذة )معيد(  خنوفة خالد 1810468 

 قضية رقم 143 المقابلة اتحاد قمار ≠ شباب تقددين 2018/12/29 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

قمار اتحاد إنذار لعب سلبي  سلطانة عبد هللا 1810483 

قمار اتحاد إنذار لعب سلبي  دغمة عصام 1810490 

 قضية رقم 144 المقابلة الغزال الذهبي≠ اتحاد المغير 2018/12/29 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 1840234 اتحاد المغير مقابلة نافذة )معيد(
مشحاط صالح 

 الدين

 شرون خالد 1810749 اتحاد المغير إنذار لعب سلبي

الذهبي الغزال إنذار لعب سلبي  فتح هللا زوبير 1810696 

 قضية رقم 145 المقابلة اتحاد العبابسة≠ شباب حي النصر 2018/12/29 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

العبابسة اتحاد إنذار لعب سلبي  زكري عبد القادر 1810585 

 زين زكريا 1810647 شباب حي النصر إنذار لعب سلبي

 ذياب حسام الدين 1810659 شباب حي النصر مقابلة نافذة )معيد(
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