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العيد محمد عبيد اللجــنة رئيس   
المكي محمد دودي  كاتب اللجــنة  

 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

ليزيرق شباب إنذار لعب سلبي  حدد بالل 1810512 

ليزيرق شباب إنذار لعب سلبي  عثماني عبد هللا 1810248 

المقرن أمال إنذار لعب سلبي  غرغوط محمد 1810408 

المقرن أمال إنذار لعب سلبي  جبالي أيمن 1810411 

 قضية رقم 24 المقابلة نجوم نصر تغزوت ≠ اتحاد قمار 2018/11/02 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

قمار اتحاد مقابلة نافذة  قحف بوبكر 1810486 

خالل شهر   دلسوء تنظيم تسددج 5000.00نجوم نصر تغزوت غرامة مالية  نادي *  

 قضية رقم 25 المقابلة شهداء قمار ≠ أولمبي الرقيبة  2018/11/02 أواسط

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 عطية أكرم 1840003 أولمبي الرقيبة إنذار لعب سلبي

 قضية رقم 26 المقابلة اتحاد المغير≠ شباب حي النصر  2018/11/03 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

المغير اتحاد إنذار لعب سلبي  بوزقاق م الطاهر 1810718 

المغير اتحاد إنذار لعب سلبي ون خالدرش 1810749   

المغير اتحاد إنذار لعب سلبي ال عاطفعق 1810722   

المغير اتحاد إنذار لعب سلبي يعقوبتليلي  1810756   

دج تسدد  5000.00مقابالت نافذة + 4

118خالل شهر المادة   
المغير اتحاد  1810726 

صحرواي فخر 
 الدين

النصر حي شباب إنذار لعب سلبي رمضاني محمد  1810639 
 الفاضل

النصر حي شباب إنذار لعب سلبي  قسومة وليد 1810653 

 قضية رقم 23 المقابلة شباب ليزيرق ≠  أمال المقرن 2018/10/30 أكابر

  اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي

 لجـــــنة اإلنضبـــــاط
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النصر حي شباب إنذار لعب سلبي  مياسي أحمد 1810648 

دج  تسدد 1000.00مقابلة نافذة +

  خالل شهر
النصر حي شباب  عثماني فخر الدين 180037 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

سوف شبيبة إنذار لعب سلبي  قصبة بشير 1810791 

سلبيإنذار لعب  الذهبي الغزال   مهني محمد 1810599 

 قضية رقم 28 المقابلة  نادي النخيل ≠ أمال غمرة  2018/11/02 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

النخيل نادي إنذار لعب سلبي  بوهني سيف الدين 1810358  

غمرة أمال مقابلة نافذة )معيد( محمد الحبيبحمامة  1810041   

 قضية رقم 29 المقابلة تحدي الحمراية ≠ إتحاد تندلة 2018/11/01 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 رزاق لبزة ع الحكيم 1810300 تحدي الحمراية إنذار لعب سلبي

تندلة إتحاد مقابلة نافذة )معيد(  براهيمي يوسف 1810941 

أولمبي تغزوت ≠ إتحاد  2018/11/01 أكابر
 الهمايسة

 قضية رقم 30 المقابلة

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 رخ السعيد 1810210 أولمبي تغزوت إنذار لعب سلبي

 بديده أحمد 1810030 إتحاد الهمايسة إنذار لعب سلبي

أولمبيك اكفادو≠ اتحاد  2018/10/03 أكابر
 الغرابة  

 قضية رقم 31 المقابلة

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

مقابلة نافذة مناقشة قرار الحكم +غرامة 
شهر دج تسدد خالل 1000.00مالية   

 ضو عبد العزيز 1840386 أولمبيك اكفادو

اكفادو أولمبيك إنذار لعب سلبي  خزان صابر 1810809 

الحكم +غرامة مقابلة نافذة مناقشة قرار 
دج تسدد خالل شهر 1000.00مالية   

الغرابة اتحاد  درام نور الدين 1810305 

مقابلة نافذة مناقشة قرار الحكم +غرامة 
دج تسدد خالل شهر 1000.00مالية   

 
 

الغرابة اتحاد  فرطاس رضوان 1810294 

 قضية رقم 32 المقابلة  نادي النخيل ≠ أمال غمرة  2018/11/02 أواسط 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

النخيل نادي إنذار لعب سلبي  الوثري عبد الغفور 1840021 

 قضية رقم 27 المقابلة  شبيبة سوف ≠ الغزال الذهبي   2018/11/02 أكابر
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دج تسدد  5000.0مقابالت نافذة + 4

118خالل شهر المادة   
غمرة أمال  احموده أحمد 1860149 

مولودية البياضة ≠ ترجي  2018/10/30 أكابر 
 تكسبت

 قضية رقم 33 المقابلة

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

البياضة مولودية إنذار لعب سلبي  جغل ابراهيم 1810894 

البياضة مولودية مقابلة نافذة )معيد(  غولي عبد المالك 1810885 

تكسبت ترجي إنذار لعب سلبي  1810179 
عتوسي محمد 

 الصغير

تكسبت ترجي مقابلة نافذة )معيد(  شوية لزهاري 1810185 

 قضية رقم 34 المقابلة شباب تقددين ≠ وفاق الدبيلة  2018/11/03 أواسط 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

هزينلعروسي محمد  1840094 شباب تقددين إنذار لعب سلبي  

 خنوفة محمد أشرف 1860121 وفاق الدبيلة إنذار لعب سلبي
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