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العيد محمد عبيد اللجــنة رئيس   
المكي محمد دودي  كاتب اللجــنة  

 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي

تغزوت شباب  

تغزوت شباب   

21W39J0662 

21W39J0443 
 عوادي أحمد

ابراهيم الخليل يةقراسن  

 مناعي رمزي 21W39J0271 وفاق الدبيلة إنذار لعب سلبي

 قضية رقم 21 المقابلة نادي أم الطيور ≠ إتحاد المغير 2022/01/01 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

مناقشة قرارات الحكم+مقابلة 

دج1000.00نافذة+  
المغير إتحاد  21W39J0 069  شرون خالد 

 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي

سلبيإنذار لعب   
 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي

الطيور أم نادي  
الطيور أم نادي  

الطيور أم نادي  
الطيور أم نادي  
الطيور أم نادي  

21W39J0838 

21W39J0138 
21W39J0844 
21W39J0846 
21W39J0652 

 خليل عادل
فارس يبوسليمان  

 نعمي زياد
 خيراني اسماعيل

 برجوح يزيد

دج عدم تأكيد االحتراز المدون على ورقة المقابلة 10000.00بـ غرامة مالية لنادي أم الطيور *  

دج أكثر من خمسة العبين انذارات500.00غرامة مالية لنادي أم الطيور بـ    *  

 قضية رقم 22 المقابلة شباب تغزوت ≠ نادي البياضة  2022/01/01 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

لعب سلبي إنذار  
 إنذار لعب سلبي

تغزوت شباب  
تغزوت شباب  

21W39J0443 

21W39J0442 

ابراهيم الخليل سناقرية  
حامد سناقرية  

 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي

 02-خطأ جسيمطرد 

 1000.00نافذة+ تمقابال

البياضة نادي  
البياضة نادي  
البياضة نادي  

21W39J0563 

21W39J0566 

21W39J0571 

ع أسامهشب  
 بن عمر صابر

بشيرالنغاق محمد   

 قضية رقم 20 المقابلة شباب تغزوت ≠  وفاق الدبيلة 2021/12/28 أكابر

  اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي

 لجـــــنة اإلنضبـــــاط
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 دج تسدد خالل شهر

 قضية رقم 23 المقابلة اتحاد كونين ≠ أبطال الزوالية 2021/12/31 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي

كونين اتحاد   
كونين اتحاد  
كونين اتحاد  
كونين اتحاد  
كونين اتحاد  

21W39J0039 

21W39J0042 

21W39J0043 
21W39J0038
21W39J0046 

ي صهيبرمطو  
 عثماني عبد القادر

حسام الدين ة مكيبوط  
 حمودي بوبكر

 عريق ايمن

طرد )معيد( –مقابلة نافذة   
 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي

الزوالية أبطال  
الزوالية أبطال  
الزوالية أبطال  

الزوالية أبطال  

21W39J0831 
21W39J0314 

21W39J0287 

21W39J0316 

 بن شاوي صالح الدين
 سعود تقي الدين

نيبن حامد ياس  

 حمالوي أيمن

دج أكثر من خمسة العبين انذارات500.00بـ * غرامة مالية لنادي إتحاد كونين   

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

قمار بلدية نادي إنذار لعب سلبي  21W39J0421 كبسة أسامة 

سوف رائد إنذار لعب سلبي  21W39J0835 دربال محمد المختار 

 قضية رقم 25 المقابلة وفاق الدبيلة ≠ نادي البياضة 2021/12/25 أواسط

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

مقابلة نافذة –طرد )معيد(  الدبيلة وفاق   21W39J0522 هيثم ةبوقن  

 قضية رقم 26 المقابلة شباب سيدي عون ≠ أولمبيك اكفادو 2021/12/28 أواسط

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

مقابلة نافذة –طرد )معيد(  عون سيدي شباب   21W39J0408 حمدي عبد النور 

 قضية رقم 27 المقابلة إتحاد المغير ≠ نادي أم الطيور   2022/01/01 أواسط

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

الطيور أم نادي إنذار لعب سلبي  21W39J0411 بونقاب بوفاتح 

مقابلة نافذة –طرد )معيد(  المغير إتحاد   21W39J0624 رحال عدي 

 قضية رقم 28 المقابلة ترجي تكسبت ≠ أمال غمرة   2021/12/31 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

سنة نافذة +غرامة مالية بـ  -

االعتداء على  -دج  10000.00

 الحكم
سنة نافذة +غرامة مالية بـ  -

االعتداء على  -دج  10000.00

 الحكم

تكسبت ترجي  
 

 
تكسبت ترجي  

 
 

21W39J0745 

 
 

21W39J0712 

 
 

 كينوه يحي
 

 
 عدائكه محمد طه

 
 
 

 قضية رقم 24 المقابلة نادي بلدية قمار ≠  رائد سوف 2022/01/01 أكابر
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سنة نافذة +غرامة مالية بـ  -

االعتداء على  -دج  10000.00

  الحكم

 
تكسبت ترجي  

  

 

21W39J0728 
 فريجات هاني

 

االطالع على ورقة المقابلةبعد  -  
بعد االطالع على تقارير الحكام -  
بعد االطالع على تقرير محافظ اللقاء -  
بعد مقابلة ممثلي نادي ترجي تكسبت -  

 * قررت اللجنة مايلي :

أهداف لصفر03خسارة  نادي ترجي تكسبت ضد نادي أمال غمره بـ  -  

نقاط لنادي أمال غمره 03منح  -  

دج 15000.00لنادي ترجي تكسبت بـ غرامة مالية  -  

دج بسبب سوء التنظيم 2500.00غرامة مالية لنادي ترجي تكسبت بـ  -  
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