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العيد محمد عبيد اللجــنة رئيس   
المكي محمد دودي  كاتب اللجــنة  

 

 قضية رقم 165 المقابلة مولودية البياضة ≠ اتحاد الهمايسة 2019/01/12 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

البياضة مولودية مقابلة نافذة )معيد(  دودي محمد عرفه 1840878 

الهمايسة اتحاد إنذار لعب سلبي  1810 290  شراحي بوبكر 

الهمايسة اتحاد إنذار لعب سلبي  لحلوح مسعود 1810970 

 قضية رقم 166 المقابلة أمال غمرة ≠ نادي النخيل 2019/01/18 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

غمرة أمال إنذار لعب سلبي  عليه عبد الباسط 1810053 

غمرة أمال إنذار لعب سلبي الحبيب محمد حمامه 1810041   

 قضية رقم 167 المقابلة اتحاد الغرابة ≠ أولمبيك اكفادو 2019/01/19 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

مقابلة نافذة احتجاج على قرار الحكم + 
دج تسدد خالل 1000.00غرامة مالية 

  شهر
الغرابة اتحاد  هيشر يحي 1810299 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

المقرن أمال إنذار لعب سلبي  حامد جمال 1840139 

قمار اتحاد إنذار لعب سلبي  تركي وائل 1840185 

 قضية رقم 169 المقابلة نجوم تغزوت ≠ شباب تقددين 2019/01/18 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

تغزوت نجوم مقابلة نافذة )معيد(  حوري حسين 1810072 

تقددين شباب مقابلة نافذة )معيد(  1 48  طيطي شاكر 0091

 قضية رقم 168 المقابلة أمال المقرن ≠  اتحاد قمار 2018/12/22 أواسط

  اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي

 لجـــــنة اإلنضبـــــاط
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 قضية رقم 170 المقابلة أمال العقلة ≠ اتحاد الزقم  2019/01/19 أكابر 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

العقلة أمال إنذار لعب سلبي  بشع أسامة 1810453 

العقلة أمال إنذار لعب سلبي  بالمسعود أسامة 1810430 

العقلة أمال إنذار لعب سلبي  دودي أيمن 1810429 

الزقم اتحاد إنذار لعب سلبي  سلطاني ياسين 1810268 

الزقم اتحاد إنذار لعب سلبي  باسي عبد القادر 1810272 

سلبيإنذار لعب  الزقم اتحاد   1810282 
االخضاري محمد 

 نور االسالم

 قضية رقم 171 المقابلة وفاق طالب العربي ≠ اتحاد قمار 2019/01/18 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

قمار اتحاد إنذار لعب سلبي  
عربية صالح الدين  1810496

 االبراهيمي

قمار اتحاد إنذار لعب سلبي  سعد هللا بالل 1810482 

 قضية رقم 172 المقابلة أمال المقرن≠ وفاق حاسي خليفة 2019/01/18 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

المقرن أمال إنذار لعب سلبي  1810947 
فرحات حميده زين 

 العابدين

خليفة حاسي وفاق إنذار لعب سلبي  بن علي محمد 1810384 

 قضية رقم 173 المقابلة وفاق الدبيلة≠ شباب ليزيرق 2019/01/18 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

الدبيلة وفاق مقابلة نافذة )معيد(  مناعي خليل 1810473 

الدبيلة وفاق إنذار لعب سلبي حسينالقاسمي  1810567   

ليزيرق شباب مقابلة نافذة )معيد(  شوية توفيق 1810227 

ليزيرق شباب إنذار لعب سلبي التارزيهبيته  1810224   

 قضية رقم 174 المقابلة شباب حي النصر≠ اتحاد المغير 2019/01/19 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

محاولة االعتداء على  أشهر نافذة 6

غرامة مالية دج  00.02000+ الحكم

 تسدد خالل شهر

 180037 شباب حي النصر
 عثماني عبد القادر
 )كاتب العام أكابر(

دج تسدد خالل شهر 2500.00مالية  ة* سوء تنظيم من طرف الفريق شباب حي النصر +غرام  

 قضية رقم 175 تسوية وضعية الالعب نادي البياضة

تقرر اللجنة معاقبة  7351810رقم االجازة  صالحي أسامةلتسوية وضعية الالعب البياضة * بعد طلب فريق النادي 

  . 03/01/2019مقابلة( ابتداء من تاريخ  1مقابالت + 4( مقابالت)05)الالعب 
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 قضية رقم 176 تسوية وضعية الالعب نجوم نصر تغزوت

تقرر اللجنة  1840030رقم االجازة  لتسوية وضعية الالعب بهى علي تغزوت نصر نجوم* بعد طلب فريق النادي 

.  22/01/2019مقابلة( ابتداء من تاريخ  1مقابالت + 4( مقابالت)05معاقبة الالعب )  
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