
 اإلتحاد الجزائري لكرة  القدم                           
 الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي                  

 

 

 

 لجنـــــة الانضبـــــاط

 2019 نوفمبر 13 بتاريخ      04محضر رقم  :   

 عبد  الرزاقعبيد   رئيس  اللجنة
 دودي محمد  المكي كاتب  الجلسة

 

 

 أكابر 07/11/2019 نادي الرقيبة ≠نادي العقلة  المقابلة 29 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 انذار لعب سلبي العقلة  1910251 بن عمر ابو حنيفة

 انذار لعب سلبي العقلة  1910253 مصباحي ايمن 
 انذار لعب سلبي الرقيبة 1910006 قعري محمد الطاهر 

 انذار لعب سلبي الرقيبة  1910008 خليقة حمزة

 131دج لسوء التنظيم في نهاية المقابلة و تسدد خالل شهر المادة 2500.00غرامة مالية لفريق العقلة تقدر ب -*

 

 أكابر 09/11/2019 نادي المغير  ≠نادي الهمايسة  المقابلة 30 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب

 انذار لعب سلبي الهمايسة  1910117 دردوري نجيب 

 انذار لعب سلبي الهمايسة  1910114 رمضاني م الفاضل 

دج 1500.00مقابالت نافذه ضرب الخصم + 3  الهمايسة  1910125 مسغوني حمادي 
 113تسدد خالل شهر المادة 

 انذار لعب سلبي المغير  1910296 مالكي الياس 

 انذار لعب سلبي المغير  1910285 م الطاهر بوزقاق

دج 1500.00مقابالت نافذه ضرب الخصم + 3 المغير  1910284 بوزوايد رمضان
 113تسدد خالل شهر المادة 

 
 131دج لسوء التنظيم في نهاية المقابلة و تسدد خالل شهر المادة 2500.00غرامة مالية لفريق الهمايسة تقدر ب *

 

 أكابر 07/11/2019 نادي البياضة  ≠نادي قمار  المقابلة 31 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 انذار لعب سلبي البياضة 1910384 باحدي فارس 

 انذار لعب سلبي قمار  1940462 لعويد عبد الطيف 

 أكابر 09/11/2019 نادي رايد سوف  ≠نادي الزوالية  المقابلة 32 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 انذار لعب سلبي الزوالية  1910601 ناجي مراد 
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 اكابر  09/11/2019 نادي غمره  ≠نادي الطريفاوي  المقابلة 33 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب



 خاللتسدد دج 1000مقابلة نافذة مناقشة + غمرة 1910561 بن ناصر عمار

 101المادة شهر

 انذار لعب سلبي غمرة 1910560 سويد ياسين

خالل تسدد دج 1000نافذة مناقشة + مقابلة الطريفاوي 1910691 معيو البشاري

 101المادة شهر

تسدد خالل شهر دج 5000.00مقابالت نافذه + 4 الطريفاوي 1910687 بوزغاية الجيالني
 112المادة 

 أكابر 05/11/2019 نادي العبابسة ≠نادي نخيل المقرن المقابلة 34 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 مقابلة نافذة معيد ن المقرن 1910089 خليفةلعجلي 

تسدد خالل شهر دج 5000.00مقابالت نافذه + 8 ن المقرن 1910069 شكيمة مسعود
 120المادة 

 120دج المادة  20.000 اشهر نافذة + 6 ن المقرن مسير مادي عليم خش

 مقابلة نافذة معيد العبابسة 1910642 حداء حسين

 أكابر 09/11/2019 نادي وغالنة ≠نادي ليزيرق المقابلة 35 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 مقابلة نافذة معيد ليزيرق 1910200 فقيري محمد الصالح

 انذار لعب سلبي وغالنة 1910194 بكوري ادم

 اكابر 09/11/2019 نادي نجوم تغزوت ≠نادي كفادو  المقابلة 36 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة الالعباسم  
 مقابلة نافذة معيد نجوم تغزوت 1940040 سعيد ياسين

 اكابر 07/11/2019 شباب تغزوت ≠نادي الطالب العربي  المقابلة 37 قضية رقم
  انذار لعب سلبي طالب العربي  1910107 قسوم سيف الدين

  لعب سلبي انذار طالب العربي 1910092 ذكير محمد السعيد
  انذار لعب سلبي طالب العربي 1910106 عروك عبد السميع
من ابتداء دج 5000.00مقابالت نافذه + 8 طالب العربي  1910098 دوقات نورالدين 

  120سدد خالل شهر المادة  19/11/2019
 ابتداءمن دج  5000.00اشهر نافذة +  6 طالب العربي مسير  عبسي محمد الصالح 

 112لمادة ا  19/11/2019
ابتداء من   دج 20.000اشهر نافذة +  6 طالب العربي مسير  دويم عمر 

 120المادة   19/11/2019
  انذار لعب سلبي ش تغزوت  1910161 عبد القادركاشو 

  مقابلتين نافذتان لعب خطير ش تغزوت 1910189  سعدي ناصر
 

 04الفقرة  47دج المادة 15000.00بدون جمهور +غرامة مالية تقدر  مقابلتين 02معاقبة ملعب الطالب العربي 

 130دج المادة 500.00غرامة مالية لفريق الطالب العربي 

 131دج المادة  2500.00   لسوء التنظيم في نهاية المقابلة العربي غرامة مالية لفريق الطالب 

 131دج المادة  2500.00   مقابلةلسوء التنظيم في نهاية التغزوت   غرامة مالية لفريق شباب 

 تسوية وضعية 38 قضية رقم
 حيث شارك في مقابلة وهو تحت طالة العقوبة  1910136بناء على طلب فريق اتحاد كونين تسوية وضعية االعب طقس عبد هللا اجازة رقم 

 134المادة  19/11/2019للعقوبة  االصلية ابتداء من  مقابلة واحدة اقصاء نافذة باالضافة 1910136اجازة رقم  الالعب طقس عبد هللا
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