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العيد محمد عبيد اللجــنة رئيس   
المكي  محمد  دودي  كاتب اللجــنة  

 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة  إسم النادي  العقـــــوبة

معيد  مقابلة نافذة خليفة  حاسي  وفاق   21W39J0404 العلمي  علي فطحيزه  

 قضية رقم 42 المقابلة   نادي أم الطيور ≠ شباب سيدي عون  2022/01/21 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة  إسم النادي  العقـــــوبة

مقابلة    -مناقشة قرارات الحكم 
دج تسدد  1000.00+ نافذة

  خالل شهر
 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي

الطيور  أم نادي  
 

 
الطيور  أم نادي  
الطيور  أم نادي  
الطيور أم نادي  

21W39J0 616  

 
 

21W39J0696 

21W39J0165 
21W39J0241 

زواوي ماري ص  

 
 

  ابراهيمي أشرف
 بالمهدي جمال الدين 

سعد هللا أيمن   

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

عون   سيدي شباب   
عون   سيدي شباب   
عون  سيدي شباب   
عون  سيدي شباب   

21W39J0470 

21W39J0252 
21W39J0475 
21W39J0256 

 عبيد فارس
 جبالي علي 
الجباربن ناصر عبد   

ي وليدبحر  

دج لنادي أم الطيور سبب سوء تنظيم 2500.00* غرامة مالية   

 قضية رقم 43 المقابلة  إتحاد الغرابة ≠ وفاق الدبيلة  2022/01/21 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة  إسم النادي  العقـــــوبة

الغرابة إتحاد إنذار لعب سلبي  21W39J0 423  هيشر يحي  

لعب سلبيإنذار  الدبيلة  وفاق   21W39J0277 محمد أنور هخنوف  

 قضية رقم 44 المقابلة  نادي بلدية قمار≠ إتحاد كونين   2022/01/22 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة  إسم النادي  العقـــــوبة

قمار  بلدية نادي إنذار لعب سلبي  21W39J0458 محمودي أسامة 

كونين  إتحاد إنذار لعب سلبي  21W39J0045 العيفاوي لمين 

 قضية رقم 41 المقابلة  وفاق حاسي خليفة ≠ أولمبيك اكفادو  2022/01/21 أكابر

  اإلتحاد الجزائري لكرة القدم 
 الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي 

 لجـــــنة اإلنضبـــــاط
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 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة  إسم النادي  العقـــــوبة
تكسبت  ترجي إنذار لعب سلبي  21W39J0743 قديري عصام 

الزبد أم نادي إنذار لعب سلبي  21W39J0303 رضا  مموتر  

 قضية رقم 46 المقابلة  نادي النخيل المقرن ≠ شباب تغزوت  2022/01/21 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة  إسم النادي  العقـــــوبة

االعتداء على  –(سنتان نافذة 02)

  .0020000الحكم +غرامة مالية 

تسدد خالل شهر دج   
االعتداء على  –(سنة نافذة 01)

الحكم بعد المقابلة +غرامة مالية  
دج تسدد خالل شهر  10000.00  

تصرف غير –(مقابالت نافذة04)

رياضي بعد نهاية المقابلة +غرامة 
دج تسدد خالل   5000.00مالية 

 شهر 
(سنة نافذة +غرامة مالية  01)

دج تسدد خالل شهر  10000.00  

تحريض الجماهير على اجتياح  
واالعتداء على الرسميينالملعب   

المقرن  النخيل  نادي  
 
 

المقرن  النخيل  نادي  
 
 

المقرن  النخيل  نادي  
 
 
 

المقرن  النخيل  نادي  
 

21W39E0007 

 
 

21W39J0192 
 
 

21W39J0217 
 
 
 

 كاتب عام 

حنانشه علي 
 )مدرب( 

 
المولديشكيمه   

   
 

 غانيه فوزي 
 
 
 

 خشم مادي علي

المقابلة * بعد اإلطالع على ورقة   
 * بعد اإلستماع للحكم الرئيسي واإلطالع على التقرير 

 * بعد اإلطالع على تقرير الحكم المساعد األول
 *بعد اإلطالع على تقرير المندوب واإلستماع إليه

من الشوط األول أثر االعتداء على الحكم الرئيسي واجتياح الملعب من طرف   37* بما أن المقابلة توقفت في الدقيقة 

لجمهور قررت اللجنة مايلي : ا  
(00( مقابل )30خسارة فريق النخيل المقرن ) -  

نقاط 03أهداف + 03يسجل لنادي شباب تغزوت  -  

( مقابالت خارج ملعبه02عقوبة نادي النخيل )  -  

سوء تنظيم   -دج 2500.00غرامة مالية  -  

 قرار مكتب الرابطة 
ضد شباب  التي وقعت في الملعب البلدي بالحمادين خالل مقابلة نادي النخيل المقرن على أثر األحداث الخطيره -

يحمد عقباه . ال  والتي كادت أن تؤدي إلى ما 2022-01-21تغزوت أكابر بتاريخ   

تعليق أي نشاط رياضي   2022-01-22السبت الموافق لـ  مقرر مكتب الرابطة خالل اإلجتماع الطارئ المنعقد يو -

بالملعب البلدي بالحمادين ابتداءا من تاريخ صدور هذه النشرية إلى حين إعادة ايفاد اللجنة الوالئية لمعاينة المالعب  
.  هللنظر في إعتماد  

 قضية رقم 45 المقابلة  ترجي تكسبت ≠ نادي أم الزبد 2022/01/22 أكابر

http://www.lwf-eloued.com/


 

الوادي   182األيوبي ص ب  الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي العنوان : ساحة صالح الدين   

http://www.lwf-eloued.com :الموقع اإللكتروني  -  032146316تلفاكس :   
w e b m a s t e r @ l w f - e l o u e d . c o m: ن الربيد الاكرتو  

 

http://www.lwf-eloued.com/

