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العيد محمد عبيد اللجــنة رئيس   
المكي محمد دودي  كاتب اللجــنة  

  
  

وبعد القرار االستدراكي للحكم  22/11/2022شباب تغزوت بتاريخ النادي  إستقبال مكتب الرابطة للمسيري* بعد 

سنيقرة معاقبة الالعب  12/11/2022إتحاد كونين بتاريخ ≠واالستماع إليه بخصوص مقابلة نادي شباب تغزوت 

مقابالت نافذة سب وشتم الحكم بعد نهاية المقابلة والباقي  04شباب تغزوت                       ةرقم رخصجعفر 

.بدون تغيير  

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي

تكسبت وداد  
تكسبت وداد  
تكسبت وداد  

22W39J0423 
22W39J0426 
22W39J0438 

لعيد باللاب  
 رزيق محمد الصالح
 بروبة محمد الطيب

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

  سوف رائد
سوف رائد  
سوف رائد  
سوف رائد  

22W39J0713 
22W39J0709 
22W39J0900
22W39J0908 

وات لعبيديامه  
 غرغوط يحي
 ضو أيوب

هشام هالعمامر  

 قضية رقم 22 المقابلة شباب تغزوت ≠شباب ليزيرق 2022/11/18 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

ليزيرق شباب إنذار لعب سلبي  22W39J0873 كرمادي أكرم 

تغزوت شباب إنذار لعب سلبي  22W39J0865 سعدي ناصر 

 قضية رقم 23 المقابلة أبطال الزوالية ≠ نادي بلدية الطريفاوي  2022/11/18 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي

الزوالية أبطال  
الزوالية أبطال  

 22W39J1181 
22W39J0608 

 بوهني حسين
 سعيد جمال

الطريفاوي بلدية نادي مقابلة نافذة معيد  22W39J0651 غندير أدم 

 إعادة النظر في القضية رقم 14 محضر رقم 02 بتاريخ 2022/11/15

 قضية رقم 21 المقابلة وداد تكسبت ≠ رائد سوف 2022/11/18 أكابر

  اإلتحاد الجزائري لكرة القدم
 الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي

 لجـــــنة اإلنضبـــــاط
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 قضية رقم 24 المقابلة إتحاد كونين ≠ نادي البياضة 2022/11/18 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

قرار  مقابلة نافذة+مناقشة

دج1000.00الحكم +  
كونين إتحاد    22W39J0116  عبد الستارعثماني  

البياضة نادي إنذار لعب سلبي  22W39J0679 نصيره لزهر 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة
مقابلة نافذة+مناقشة قرار الحكم 

دج1000.00+  

 إنذار لعب سلبي

الغرابة إتحاد  
 

 إتحاد الغرابة

22W39J0685 
 

22W39J0983 

 بوعكة هشام
 

 شهرة محمد

 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي

الزبد أم أولمبي  
الزبد أم أولمبي  

22W39J0814 
22W39J1197 

موسى ةميد  
 مزوار يونس

 قضية رقم 26 المقابلة ترجي تكسبت ≠ نادي بلدية قمار   2022/11/19 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 كينوة عمر 22W39J0471  تكسبت ترجي إنذار لعب سلبي

قمار بلدية نادي إنذار لعب سلبي  22W39J0525 حمصي أسامة 

 قضية رقم 27 المقابلة حمراية مستقبل ≠ مستقبل شباب هبة 2022/11/19 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

هبة شباب مستقبل إنذار لعب سلبي  22W39J0188 بوطيب جالل 

حمراية مستقبل إنذار لعب سلبي  22W39J0795 موساوي خالد 

 قضية رقم 28 المقابلة إتحاد شباب الشهداء ≠ تضامن اسطيل   2022/11/18 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

الشهداء شباب إتحاد إنذار لعب سلبي  22W39J0176 بن موسى عبد الواحد 

اسطيل تضامن إنذار لعب سلبي  22W39J0044 صحراوي زين الدين 

 قضية رقم 29 المقابلة إتحاد شباب الشهداء ≠ تضامن اسطيل   2022/11/18 أواسط

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

الشهداء شباب إتحاد إنذار لعب سلبي  22W39J1051 غنبازي هيثم 

اسطيل تضامن إنذار لعب سلبي  22W39J0208 ناصر عبد الجليل 

 قضية رقم 30 المقابلة شباب تغزوت ≠شباب ليزيرق 2022/11/18 أواسط

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

ليزيرق شباب إنذار لعب سلبي  22W39J0874 عاد الصادق 

 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي

تغزوت شباب  
تغزوت شباب  

22W39J 5730  

22W39J0570 
 صحراوي محمد األمين

ي ضياء الدينغوج  

 قضية رقم 31 المقابلة ترجي تكسبت ≠ نادي بلدية قمار 2022/11/19 أواسط

 قضية رقم 25 المقابلة إتحاد الغرابة ≠   أولمبي أم الزبد 2022/11/19 أكابر
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 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

تكسبت ترجي إنذار لعب سلبي  22W39J0464 مدخل بدر 

 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي

قمار بلدية نادي  
قمار بلدية نادي  

22W39J0239 
22W39J0026 

 قبة عادل
 مديني اسحاق

 قضية رقم 32 المقابلة نادي بلدية قمار≠ إتحاد كونين 2022/11/22 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

قمار بلدية نادي إنذار لعب سلبي  22W39J0389 حمصي محمد علي 

كونين إتحاد  إنذار لعب سلبي   22W39J0692 بنانة يونس 

 قضية رقم 33 المقابلة نادي بلدية الطريفاوي≠ وفاق الدبيلة 2022/11/22 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

الطريفاوي بلدية نادي إنذار لعب سلبي  22W39J0654 سلطاني أنس 

الدبيلة وفاق  إنذار لعب سلبي   22W39J0593  صالحسديرة  

 قضية رقم 34 المقابلة نادي البياضة ≠ شباب تغزوت 2022/11/22 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي

البياضة نادي  
البياضة نادي  

22W39J0442 
22W39J0504 

مصطفى كرميه  
 زيد محمد خليفة

 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي

تغزوت شباب   
تغزوت شباب   

22W39J0180
22W39J0065 

 بسي عبد الجبار
 براهمية مرتضى

 قضية رقم 35 المقابلة أبطال الزوالية ≠ شباب ليزيرق 2022/11/22 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي

الزوالية أبطال  
الزوالية أبطال  

22W39J0775 
22W39J1185 

 عريبي لقمان
الرحماندريسي ضياء إ  

 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي

ليزيرق  شباب  
ليزيرق شباب  

22W39J0257
22W39J0260 

ي يونسزع  
محمد زكايرة  
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