
 اإلتحاد الجزائري لكرة  القدم
 الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي

 

 لجنـــــة الانضبـــــاط

 2019أكتوبر  16بتاريخ :       01محضر رقم  :   

 عبد  الرزاقعبيد   رئيس  اللجنة
 دودي محمد  المكي كاتب  الجلسة

 

 أكابر 12/10/2019 ليزيرق نادي   ≠نادي اكفادو   المقابلة 01 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 انذار لعب سلبي  اكفادو           1910220 خزان عبد المطالب 

 انذار لعب سلبي ليزيرق           1910248 تريكي  خالد

 انذار لعب سلبي ليزيرق           1910209 طويل حاتم 

تسدد خالل 100000÷مقابلة نافذة مناقشة  اكفادو            مسير  خزان حكيم 
 101المادة 16/10/2019شهرابتداء من 

 أكابر 10/10/2019 نادي تقددين    ≠نادي المغير  المقابلة 02 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 نافذه معيدمقابلة  تقددين                 1910168 بوحنيك ربيع 

 انذار لعب سلبي المغير                1910299 ايمن برابح

 أكابر 10/10/2019 نادي الهمايسة≠نادي الطالب العربي  المقابلة 03 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب

 انذار لعب سلبي الهمايسة              1910113 مليك لمين 

 أكابر 12/10/2019 شباب تغزوت   ≠نادي نجم تغزوت   المقابلة 04 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 انذار لعب سلبي نجم تعزوت              1910021 حمصي مسعود

 انذار لعب سلبي شباب تغزوت           1910188 جمل عبد النور 

 انذار لعب سلبي تغزوتشباب             1910148 رعتده محمد

تسدد خالل 100000÷مقابلة نافذة مناقشة  شباب تغزوت            1910155 بالل  االرش
 101المادة 16/10/2019شهرابتداء من 

 أكابر 12/10/2019 نادي تكسبت     ≠نادي البياضة    المقابلة 05 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 انذار لعب سلبي   البياضة             1910381 فوزي  دغوم

 انذار لعب سلبي البياضة            1910370 الرحمانحاج عمار عبد 

 انذار لعب سلبي تكسبت             1940210 رزيق محمود

 انذار لعب سلبي تكسبت             1910398 ديدي زكرياء
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 أكابر 17/10/2019 نادي طالب العربي  ≠نادي ليزيرق  المقابلة 06 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب



 انذار لعب سلبي  طالب العربي             1910107 قسوم سيف الدين 

 انذار لعب سلبي ليزيرق            1910212 عاد عاطف 

 أكابر 19/10/2019  شباب تقددين   ≠نادي الرقيبة  المقابلة 07 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 انذار لعب سلبي   الرقيبة                   1910045 هامل ايوب 

 انذار لعب سلبي   تقددين              1910167 عاشور هامل 

 أكابر 19/10/2019 وفاق الدبيلة  ≠ شباب تغزوت   المقابلة 08 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب

 مقابلة نافذه معيد   الدبيلة              1910325 داودي كمال 

 أكابر 19/10/2019  نجوم تغزوت   ≠ اتحاد وغالنة   المقابلة 09 رقمقضية 

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 انذار لعب سلبي وغالنة                  1910348 برشو خدير  

 انذار لعب سلبي نجوم تغزوت               1910038 الوفي محي الدين   

 أكابر 22/10/2019     نادي رايد سوف   ≠نادي غمرة     المقابلة 10 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 انذار لعب سلبي رايد سوف              1910053 قمعون سفيان  

 انذار لعب سلبي رايد سوف                1910482 سلطاني سالم  

 أكابر 19/10/2019 نادي نادي اكفادو       ≠نادي المغير      المقابلة 11 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 انذار لعب سلبي  المغير              1910312 عاقل عاطف 

 انذار لعب سلبي   كفادو               1910218 عون هللا بدرالدين
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