
 اإلتحاد الجزائري لكرة  القدم                           
 الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي                  

 

 لجنـــــة الانضبـــــاط

 2019 ديسمبر  12 بتاريخ      09محضر رقم  :   

 عبد  الرزاقعبيد   رئيس  اللجنة
 دودي محمد  المكي كاتب  الجلسة

 

 

 أكابر 07/12/2019  نجوم تغزوت نادي  ≠ ليزيرق نادي  المقابلة 57 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب

 تغزوت جومن 1910021 حمصي مسعود
تسدد  دج5000.00مقابالت نافذه + 04

المادة  2019-12-15خالل شهر ابتداء من 
112 

 أكابر 02/12/2019 نادي النخيل المقرن  ≠الطريفاوي نادي  المقابلة 58 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب

 مقابلة نافذه معيد الطريفاوي نادي  1910697 مزيو يوسف

 109خطاء جسيم المادة مقبلتان نافذتان   الطريفاوي نادي  1910680 س نبن حسين يو

 انذار لعب سلبي نخيل المقرن  1910075 فوزي  هانيغ

 انذار لعب سلبي نخيل المقرن 1940542 ممي صالح الدين 

 انذار لعب سلبي نخيل المقرن  1910083 عياشي عمر حمزة 

 مادي عليم يخش
 )كاتب العام أكابر(

 نخيل المقرن 190079
سنتان نافذه من كل وظيفة رسمية للتسير 02

-12-15دجتسدد خالل شهر 20.000.00+
 126المادة 2019

 86 لعدم تاكيد االحتراز التي اخذت على ورقة المقابلة *العب واحد *المادة الطريفاوي دج لفريق 10.000.00مالية غرامة *

 أكابر 07/12/2019 شباب تغزوت  ≠المغير  إتحاد المقابلة 59 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
  انذار لعب سلبي المغير إتحاد  1940121 مونه عبد الصمد 

 انذار لعب سلبي تغزوت  بابش 1910152 عوادي احمد 

 86*العب واحد *المادة الخلف  دج لفريق شباب تغزوت لعدم تاكيد االحتراز التي اخذت على ورقة المقابلة من10.000.00مالية *غرامة 

 أكابر 07/12/2019 العبابسة  إتحاد ≠د سوف ئرا المقابلة 60 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
محمد  موسى مومن

 مينأ
 مقابلة نافذه معيد د سوفئرا 1910056

 انذار لعب سلبي العبابسة إتحاد  1910645 زكري عبد القادر 

 أكابر 03/12/2019 الطيور  أمنادي  ≠تندلة  إتحاد المقابلة 61 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي اإلجازةرقم  اسم  الالعب

 تندلةإتحاد  1910426 رحماني رابح

مقابالت نافذة ابتداء من 06
دج تسدد 15/12/2019+10.000.00

المادة  15/12/2019خالل شهر ابتداء 
126 

 
 أكابر 07/12/2019 كونين  إتحاد ≠تكسبت  ترجي المقابلة 62 قضية رقم



 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 مقابلة نافذة معيد  كونين  إتحاد 1910197 بوبكر ادريس 

 انذار لعب سلبي كونين  إتحاد 1910143 سويسي لمين 

 أكابر 03/12/2019  نادي قمار ≠نادي سيدي عون  المقابلة 63 قضية رقم

 86على ورقة المقابلة *العب واحد *المادة  لعدم تاكيد االحتراز التي اخذت نادي قمار دج لفريق 10.000.00مالية *غرامة 

 قضية رقم
 أكابر 05/12/2019 الرقيبة  أولمبي ≠النة غو إتحاد المقابلة 64

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 مقابلة نافذة معيد  وغالنة  إتحاد 1910348 خذير برشو 

 لعب سلبي انذار الرقيبة أولمبي  1910001 جديد العربي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


