
 اإلتحاد الجزائري لكرة  القدم                           
 الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي                  

 

 

 

 لجنـــــة الانضبـــــاط

 2019 نوفمبر 20 بتاريخ      06محضر رقم  :   

 عبد  الرزاقعبيد   رئيس  اللجنة
 دودي محمد  المكي كاتب  الجلسة

 

 

 أكابر 16/11/2019 نادي الغربة  ≠نادي العبابسة  المقابلة 40 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 انذار لعب سلبي العبابسة  1910635 بن عمر جابر 

 انذار لعب سلبي الغرابة م الطيور  1910492 فرطاس رضوان 

 أكابر 07/11/2019 ترجي تكسبت ≠نادي سيدي عون  المقابلة:كااستدر 41 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب

 انذار لعب سلبي ت تكسبت  1910391 كنيوه مسلم 

دج تسدد خالل 5000.00مقابالت نافذه +04  ت تكسبت  1940260 رزيق محمود
 112شهرالمادة 

 

 والباقي بدون تغيير  131دج المادة  2500.00   التنظيم في نهاية المقابلةلسوء   *غرامة مالية لفريق ترجي تكسبت
 

 أكابر 12/11/2019 نادي النخيل  ≠د سوف ئنادي را المقابلة 42 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب

 انذار لعب سلبي د سوفئرا 1910054 سلطاني اسماعيل

 انذار لعب سلبي النخيل 1910083 عياشي عمر حمزه

 أكابر 12/11/2019 نادي اتحاد كونين  ≠نادي البياضة  المقابلة 43 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
خالل تسدد دج 1000مقابلة نافذة مناقشة + البياضة  1910365 ديدة خير الدين 

 101شهرالمادة 
 انذار لعب سلبي البياضة  1910380 برتيمة المهدي 

 انذار لعب سلبي كونين  1940247 يوسفي احمد رامي 

 اكابر  14/11/2019 نادي العقلة   ≠نادي شباب تغزوت  المقابلة 44 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 انذار لعب سلبي ش تغزوت  1910150 طويل بلقاسم 

 انذار لعب سلبي ن العقلة  1910251 بن عمر حنيفة 

 انذار لعب سلبي ن العقلة  1910278 زكور فرحات عماد 

 أكابر 16/11/2019 شباب ليزيرق   ≠نادي المغير  المقابلة 45 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 مقابلة نافذة معيد ن المغير  1940177 بن عاشور عبد المنعم 

 مقابلة نافذة معيد ن ليزيرق  1910270 محمد االمجد شحاني

 أكابر 14/11/2019 طالب العربي  ≠نادي نجوم تغزوت  المقابلة 46 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب



 انذار لعب سلبي ن تغزوت  1910025 سلمي العيد 

 انذار لعب سلبي ن تغزوت  1910042 فاضل بوبكر 

 انذار لعب سلبي طالب العربي  1910107 قسوم صيف الدين 

 انذار لعب سلبي طالب العربي  1910102 العقون ع العزيز 

 اواسط  16/11/2019 شباب ليزيرق  ≠اتحاد المغير  المقابلة 47 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 لعب سلبي انذار المغير  1940126 سوفي السعيد 

 انذار لعب سلبي ليزيرق  1940131 بدة زكري م االمين 

 اكابر 16/11/2019 نادي ام الطيور   ≠نادي تكسبت  المقابلة 48 قضية رقم
 نظر  لورقة المقابلة 

 نظر لتقرير الحكم والسماع اليه 
 الطيور  نظر لمقابلة نادي ام

 الشوط الثاني بسسب اجتياج الجمهور الملعب قررت الجنة مايلي  من 80المقابلة توقفت في الدقيقة  اانوبم

 لصالح فريق  ام الطيور  0مقابل  3خسارة فريق ترجي تكسبت المقابلة  

 تغيير في الملعب  –مقابالتان بدون جمهور 

 131دج المادة  2500.00   لسوء التنظيم في نهاية المقابلة  *غرامة مالية لفريق ترجي تكسبت

 

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة الالعباسم  
 انذار لعب سلبي  تكسبت  1910386 واري عبد هللا

الخصم  المشاجرة مع نافذه  بالت مقا 3  تكسبت  1910396 حوامد اسامة

 119شهر المادة  خالل تسدد دج 5000.00+

دج تسدد خالل شهر 20000.00نافذه+ سناتان تكسبت  مسير  بلوم بوبكر

 1الفقره  126المادة 

الخصم  المشاجرة مع  نافذه بالت مقا 3 ام الطيور  1910574 البار عمر ع العزيز

 119شهر المادة  خالل تسدد دج 5000.00+

 انذار لعب سلبي ام الطيور  1910576 الباربدر الدين

) كاتب ونيس خليل 
 العام أكابر(

تسدد خالل شهر المادة  دج2500.00شهر نافذ + ام الطيور  190075
111 
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