اإلتحاد الجزائري لكرة القدم
الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي
لجـــــنة اإلنضبـــــاط
عبيد محمد العيد
دودي محمد المكي

رئيس اللجــنة
كاتب اللجــنة
قضية رقم 237
اسم الالعب

المقابلة
رقم اإلجـــــازة

إتحاد الزقم ≠ وفاق الدبيلة
إسم النادي

خطارة أكرم السعيد

1860022

إتحاد الزقم

قضية رقم 238
اسم الالعب

المقابلة
رقم اإلجـــــازة

إتحاد وغالنة ≠ شباب تقددين
إسم النادي

القمي نور الدين

1810548

إتحاد وغالنة

لخضاري صابر

1810135

شباب تقددين

نوي طارق

1810131

شباب تقددين

المقابلة

نجوم تغزوت ≠ وفاق حاسي خليفة

اسم الالعب

رقم اإلجـــــازة

إسم النادي

العقـــــوبة

بن علي محمد
قضية رقم 240

1810384

وفاق حاسي خليفة

إنذار لعب سلبي

المقابلة

شهداء قمار ≠ إتحاد قمار

اسم الالعب

رقم اإلجـــــازة

إسم النادي

العقـــــوبة

دغمة علي

1810484
1810511

إتحاد قمار

إنذار لعب سلبي

إتحاد قمار

إنذار لعب سلبي

عطاهللا علي

1810984

شهداء قمار

إنذار لعب سلبي

مرغني معمر

1810119

شهداء قمار

إنذار لعب سلبي

قضية رقم

239

ستو أحمد

أواسط(كأس)

2019/03/19
العقـــــوبة
()01سنة نافذة االعتداء على الحكم
+غرامة مالية 10000.00دج ابتداء
من 2019/04/08
أكابر
2019/03/26
العقـــــوبة
( )01مقابلة نافذة +غرامة مالية
1000.00دج مناقشة قرار الحكم
إنذار لعب سلبي
()01مقابلة نافذة +غرامة مالية
1000.00دج مناقشة قرار الحكم
أكابر
2019/03/29

2019/03/31
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أكابر

قضية رقم 241
اسم الالعب
قنوني بلخير سيف
الدين
قضية رقم 242
اسم الالعب

المقابلة
رقم اإلجـــــازة

إتحاد وغالنة ≠ نجوم تغزوت
إسم النادي

1810443

إتحاد وغالنة

إنذار لعب سلبي

المقابلة
رقم اإلجـــــازة

شباب تقددين ≠ شباب ليزيرق
إسم النادي

نوي طارق

1810131

شباب تقددين

2019/03/31
العقـــــوبة
( )03مقابالت نافذة +غرامة مالية
 1500.00دج
إنذار لعب سلبي
أكابر
2019/03/26
العقـــــوبة
إنذار لعب سلبي
إنذار لعب سلبي
()01سنة نافذة االعتداء على مساعد
الحكم +غرامة مالية 10000.00دج
أكابر
2019/04/03
العقـــــوبة
مقابلة نافذة (معيد)
أصاغر
2019/04/03
العقـــــوبة
سنة نافذة +غرامة مالية 5000.00
دج إبتداء 2019/04/14

فقيري محمد الصالح 1840952
المقابلة
قضية رقم 243
رقم اإلجـــــازة
اسم الالعب
بوهالل محمد العيد 1810487
1810019
مراد أحمد
دخان عبد القادر
قضية رقم 244
اسم الالعب
هزيل عبد الرشيد
قضية رقم 245
اسم الالعب
غانية نذير

1810026

شباب ليزيرق
إتحاد قمار ≠ أولمبي الرقيبة
إسم النادي
إتحاد قمار
أولمبي الرقيبة
أولمبي الرقيبة

شباب ليزيرق ≠ وفاق طالب العربي
المقابلة
إسم النادي
رقم اإلجـــــازة
1810230
شباب ليزيرق
أمال المقرن ≠ أمال المغير
المقابلة
إسم النادي
رقم اإلجـــــازة
1880241

أمال المقرن

* سوء تنظيم لنادي أمال المقرن غرامة مالية بـ  1500.00دج .
شباب تقددين ≠ إتحاد قمار
المقابلة
قضية رقم 246
إسم النادي
رقم اإلجـــــازة
اسم الالعب
1840178
إتحاد قمار
نمسي يونس
1810148
شباب تقددين
جغبالة مصطفى
وفاق حاسي خليفة ≠ وفاق طالب
المقابلة
قضية رقم 247
العربي
إسم النادي
رقم اإلجـــــازة
اسم الالعب
1810560
وفاق حاسي خليفة
خاليفة نصر الدين
أمال المغير ≠ شباب تقددين
المقابلة
قضية رقم 248
إسم النادي
رقم اإلجـــــازة
اسم الالعب
شطي لخضر

186017538

2019/04/02
العقـــــوبة

أكابر

أكابر

أكابر

2019/04/07
العقـــــوبة
إنذار لعب سلبي
إنذار لعب سلبي
أكابر
2019/03/26
العقـــــوبة
إنذار لعب سلبي
أشبال
2019/04/13
العقـــــوبة

أمال المغير

مقابلة نافذة (معيد)
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قضية رقم 249
طلب تسوية وضعية الالعب شباب تقددين
* بما أن الالعب نوي طارق رقم اإلجازة  1810131قد تحصل على عقوبة ( )01مقابلة نافذة احتجاج على قرارات
الحكم خالل مباراة شباب تقددين ضد إتحاد وغالنة بتاريخ  2019/03/26في القضية رقم 238:
*بما أن الالعب قد لعب المقابلة الموالية ضد نادي شباب ليزيرق بتاريخ  2019/03/31وهو تحت طائلة العقوبة
* وبما أن الالعب نوي طارق قد تحصل علة عقوبة ( )03مقابالت نافذة 1500.00+دج خالل مباراته ضد نادي
شباب ليزيرق بتاريخ  2019/03/26قررت اللجنة مايلي :
معاقبة الالعب نوي طارق رقم اإلجازة  1810131بـ ( )01مقابلة )01(+مقابلة نافذة بعد استوفاء عقوبة ()03
مقابالت نافذة في قضية رقم 242:ابتداء من تاريخ . 2019/04/14
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