
 اإلتحاد الجزائري لكرة  القدم                           
 الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي                  

 

 لجنـــــة الانضبـــــاط

 2020 جانفي 12بتاريخ :       12محضر رقم  :  

 

 عبد  الرزاقعبيد   رئيس  اللجنة
 دودي محمد  المكي كاتب  الجلسة

  

 

 

 (سأك)أكابر 06/01/2020 نادي غمرة  ≠نادي كونين  المقابلة 80 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 انذار لعب سلبي          كونين إتحاد  1910195 االشعري عامر 

تسدد خالل دج 1000.00+مقابلة نافذة مناقشة  غمرهأمال  1910571 مصباحي يوسف 
 101المادة 12/01/2020من  شهرابتداء

 )كأس(أكابر 11/01/2020 نادي الرقيبة  ≠  نادي العقلة  المقابلة 81 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب

 مقابلة نافذه معيد العقلة أمال             1910262  أيمنبوصبيع 

 )كأس(أكابر 11/01/2020   نادي سيدي عون   ≠  نادي الطريفاوي  المقابلة 82 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 لعب سلبي إنذار الطريفاوي  نادي 1910693 بوزيان مختار

 لعب سلبي إنذار الطريفاوي  نادي 1910688 عياشي عمر اكرام 

 لعب سلبي إنذار سيدي عون شباب  1910733 لعواشي عالءالدين 

 )كأس(أكابر 09/01/2020 نادي قمار    ≠نجوم تغزوت  المقابلة 83 رقمقضية 

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
تسدد خالل دج 1000.00+مقابلة نافذة مناقشة  تغزوت  جومن 1910025 سلمي العيد

 101المادة 12/01/2020شهرابتداء من 
 لعب سلبي انذار نادي قمار  1910455 مرغني معمر 

 أواسط 28/12/2019 نادي قمار   ≠نادي ام الطيور  المقابلة 84 قضية رقم
 

 نظرا لورقة المقابلة 

  نظرا لتقرير الحكم

 قررت الجنة مايلي انسحاب فريق قمار بسبب  من الشوط الثاني  20المقابلة توقفت في الدقيقة  أن وبما

 00مقابل  03المقابلة  نادي قمار خسارة فريق 

  00مقابل  03ام الطيور فوز فريق نادي 

 18/01/2018القرار المعدل بتاريخ 30/12/2019دج تسدد خالل شهر ابتداء من  30.000.00غرامة مالية لفريق قمار  

 . فئات الصغرى

 

 

 

 

 
 



عن الملتقيات المنظمة من  إلدارية لإلطاراتمن االتحادية  الجزايرية لكرة القدم  الغياب غير  المبرر   132المادة 

 طرف الرابطة  تعرض للعقوبات التالية 

 :القسم الشرفي 

 13/01/2020دج تسدد خالل شهر ابتداء من 20.000.00نادي الهمايسة 

 13/01/2020دج تسدد خالل شهر ابتداء من 20.000.00نادي المغير  

 :القسم ماقبل الشرفي 

 13/01/2020ابتداء من دج تسدد خالل شهر 20.000.00نادي تكسبت 

 13/01/2020دج تسدد خالل شهر ابتداء من 20.000.00نادي ام الطيور 

 13/01/2020دج تسدد خالل شهر ابتداء من 20.000.00نادي شباب تندلة 
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