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العيد محمد عبيد اللجــنة رئيس   
المكي محمد دودي  كاتب اللجــنة  

 

 قضية رقم 224 المقابلة نادي البياضة ≠ شباب حي النصر 2019/03/02 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

النصر حي شباب إنذار لعب سلبي  بلول األمين 1810939 

البياضة نادي إنذار لعب سلبي  دعمش أكرم 1810740 

 قضية رقم 225 المقابلة أمال غمرة ≠ نجوم تغزوت 2019/02/26 أصاغر

 * غرامة مالية لنادي أمال غمرة 1500.00 دج سوء تنظيم 

 قضية رقم 220 المقابلة وفاق الدبيلة ≠ نجوم تغزوت 2019/02/22 أواسط

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

( مقابالت نافذة +غرامة مالية 04)

دج 5000.00  
تغزوت نجوم محمد العيديومبعي  1840040   

 قضية رقم 226 تسوية وضعية الالعب شباب حي النصر

معاقب  6451810 اإلجازةرقم  تركي عبد القادرلتسوية وضعية الالعب شباب حي النصر * بعد طلب فريق النادي 

لعب سلبي  بإنذارورقة المقابلة لعب تحت طائلة العقوبة لعدم وضوح الكتابة و لكونه مقابلة نافذة مناقشة قرار الحكمب

اتضح أنه معاقب مقابلة نافذة بسبب مناقشة قرارات الحكم  22/02/2019بتاريخ  26بعد إصدار المحضر رقم و

ابتداء من ( مقابالت 02( مقابلة نافذة يعني )01( مقابلة +)01وبسبب إنذار لعب سلبي تقرر اللجنة معاقبة الالعب )

.  28/20/2019تاريخ   

 استدراك قضية رقم 215 محضر رقم 16  بتاريخ 2019/02/26 )) الباقي بدون تغير((

 قضية رقم 215 المقابلة اتحاد الهمايسة ≠ اتحاد الغرابة 2019/02/23 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

الهمايسة إتحاد مقابلة نافذة )معيد(  ذيب عبد الناصر 1810175 

الغرابة إتحاد إنذار لعب سلبي  ورجاق طارق 1810951 

  اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي

 لجـــــنة اإلنضبـــــاط
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 استدراك قضية رقم 201 محضر رقم 15  بتاريخ 2019/02/18 

 قضية رقم 201 المقابلة نجوم تغزوت≠ نادي بلدية قمار 2019/02/08 أشبال

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

( سنة نافذة +غرامة مالية 01)

دج 5000.00  
تغزوت نجوم نصر  سالم حميده كريم 1860198 

( أهداف 03( نقاط +)03خسارة نادي نجوم تغزوت  )  * 
( أهداف03( نقاط +)03) فوز نادي بلدية قمار   * 
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