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العيد محمد عبيد اللجــنة رئيس   
المكي محمد دودي  كاتب اللجــنة  

 

 قضية رقم 177 المقابلة اتحاد العبابسة ≠ شباب سيدي عون 2019/01/18 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

العبابسة اتحاد إنذار لعب سلبي أيمنضو محمد  1840589   

العبابسة اتحاد إنذار لعب سلبي  حشيفة عبد المنعم 1810578 

العبابسة اتحاد إنذار لعب سلبي  غولي عيسى 1810594 

 قضية رقم 178 المقابلة اتحاد تندلة  ≠ أمال غمرة 2019/01/26 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

تندلة اتحاد إنذار لعب سلبي  1810 250 رابح يرحمان   

غمرة أمال إنذار لعب سلبي  مصباحي يوسف 1810090 

 قضية رقم 179 المقابلة مولودية البياضة≠ تحدي الحمراية 2019/01/26 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

البياضة مولودية إنذار لعب سلبي  نغموش نصر موسى 1810900 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

تغزوت أولمبي إنذار لعب سلبي  سوداني عبد الجبار 1840223 

تكسبت ترجي إنذار لعب سلبي  كنيوه مسلم 1840180 

 قضية رقم 181 المقابلة شباب ليزيرق ≠ أولمبي الرقيبة  2019/01/25 أكابر 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

لعب سلبيإنذار  ليزيرق شباب  أسامة راهيميب 1810237   

الرقيبة أولمبي مقابلة نافذة )معيد(  1 400058  براهيمي لزهر 

 قضية رقم 182 المقابلة اتحاد الزقم≠ اتحاد قمار 2019/01/25 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

الزقم اتحاد إنذار لعب سلبي ياسره موداح 1810279   

 قضية رقم 180 المقابلة أولمبي تغزوت ≠ ترجي تكسبت 2018/01/25 أكابر

  اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي

 لجـــــنة اإلنضبـــــاط
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مقابلة نافذة مناقشة قرار الحكم 
تسدد خالل شهر دج 1000.00+  

قمار اتحاد  1810 994  علية لقمان 

 قضية رقم 183 المقابلة اتحاد وغالنة ≠ أمال المقرن 2019/01/26 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

وغالنة اتحاد إنذار لعب سلبي  1810443 
بلخير سيف  قنوني

 الدين

المقرن أمال إنذار لعب سلبي  بته محمد 1810401 

 قضية رقم 184 المقابلة وفاق حاسي خليفة≠ أمال العقلة 2019/01/25 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

خليفة حاسي وفاق إنذار لعب سلبي ملكيال بىح 1810372   

خليفة حاسي وفاق إنذار لعب سلبي  قرميط بالقاسم 1810961 

العقلة أمال إنذار لعب سلبي أيمندودي  1810429   

( أربعة مقابالت نافذة شتم الحكم 4)

دج تسدد خالل  5000.00المساعد +

30/01/2019ابتداء  شهر  

العقلة أمال مختارالدربال محمد  1810426   
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