
 اإلتحاد الجزائري لكرة  القدم                           
 الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي                  

 

 لجنـــــة الانضبـــــاط

 2019 نوفمبر 06 بتاريخ      03محضر رقم  :   

 عبد  الرزاقعبيد   رئيس  اللجنة
 دودي محمد  المكي كاتب  الجلسة

 

 

 أكابر 31/10/2019 نادي العقلة ≠نادي المغير  المقابلة 20 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 انذار لعب سلبي المغير  1910285 بوزقاق محمد

 انذار لعب سلبي العقلة  1910256 غولي عيسي 

 أكابر 01/11/2019 نادي الهمايسة≠نادي ليزيرق  المقابلة 21 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب

 مقابلة نافذه معيد الهمايسة  1940161 برغيسي مراد

 أكابر 29/10/2019 نادي اكفادو≠نادي شباب تغزوت  المقابلة 22 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 لعب سلبي انذار ش تغزوت  1910161 كاشو عبد القادر 

 انذار لعب سلبي ن كفادو 1940068 برشو عمران 

 انذار لعب سلبي ن كفادو  1910127 ثامر جعفر 

 أكابر 31/10/2019 نادي الدبيلة ≠نادي وغالنة المقابلة 23 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 انذار لعب سلبي الدبيلة  1910335 قاسمي محمود

 اواسط 01/11/2019 ن الطالب العربي  ≠نادي الرقيبة  المقابلة 24 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
شهر  خاللتسدد دج 1000مقابلة نافذة مناقشة + طالب العربي  سيرم قويدر نبيل 

   7/11/2019ابتداء من 

االعتداء عن الحكم في نهاية المقابلة  سنتان نافذه2 طالب العربي مسير دويم عمر 
 7/11/2019تسدد خالل شهر ابتداءمن 5000+

 أكابر 02/11/2019 نادي قمار ≠نادي كونيين  المقابلة 25 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 انذار لعب سلبي كونيين 1910143 سويسي لمين 

 انذار لعب سلبي ن قمار  1910473 لوصيف معمر 
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 أكابر 02/11/2019 نادي غمرة ≠نادي حاسي خليفة  المقابلة 26 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 انذار لعب سلبي حاسي خليفة 1910661 تريكي عبد القادر 

 انذار لعب سلبي حاسي خليفة 1910665 معمري وائل
 انذار لعب سلبي حاسي خليفة 1910655 غريب عبد الجليل 

 انذار لعب سلبي ن غمرة  1910567 لوثري عبد المجيد

 اواسط 31/10/2019 نادي سيدي عون  ≠نادي الزوالية  المقابلة 27 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 انذار لعب سلبي نادي الزوالية  1940223 فراجي عبد الحق 

 انذار لعب سلبي نادي الزوالية 1940235 النوري وائل 
 انذار لعب سلبي سيدي عون  1960060 هالة  محمد اسالم 

 اواسط 02/11/2019 شباب تقددين ≠نادي تغزوت  المقابلة 28 قضية رقم
 بناء على ورقة المقابلة 
 بناء علي تقرير الحكم 

 بناء على تقرير نادي تقددين

 من الشوط االول دون سبب يذكر 14وبماان المقابلة توقفت في الدقيقة 

 الفئات الصغري FAFمن قانون 52وبعد االطالع على نص المادة 
 قررت اللجنة مايلي 

 0مقابل  3وفوز فريق تغزوت  خسارة نادي تقددين اواسط

 07/11/2019لفريق تقددين تسدد خالل شهر ابتداءدج  15000باالضافة الى  غرامة مالية 
 

 استدراك

 اكابر  31/10/2019 نادي ام الطيور  ≠نادي البياضة   المقابلة 19 قضية رقم
  FAFقانون 113المادة والباقي دون تغيير   15000.00 عوض دج 1500.00الصحيح  المبلغ المالي 
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