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العيد محمد عبيد اللجــنة رئيس   
المكي محمد دودي  كاتب اللجــنة  

 

 قضية رقم 227 المقابلة وفاق حاسي خليفة ≠ شهداء قمار 2019/03/08 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

خليفة حاسي وفاق إنذار لعب سلبي  مصباحي رياض 1811036 

 عبد النور جمال 1810059 شهداء قمار إنذار لعب سلبي

 جابر سامي 1810116 شهداء قمار إنذار لعب سلبي

 برهوم محمد 1810060 شهداء قمار إنذار لعب سلبي

قمار شهداء مقابلة نافذة )معيد(  عثماني عالء الدين 1810063 

دج لنادي شهداء قمار بسبب عدم تأكيد االحتراز التي أخذت على ورقة المقابلة على  20000.00*غرامة مالية بــ 

. 86( العبين المادة 02)  

 قضية رقم 228 المقابلة أمال العقلة ≠ وفاق الطالب العربي 2019/03/08 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 بن عبد هللا نافع 1810995 أمال العقلة إنذار لعب سلبي

 بن علي يوسف 1810994 أمال العقلة إنذار لعب سلبي

أسامةبلمسعود  1810430 أمال العقلة مقابلة نافذة )معيد(  

 قضية رقم 229 المقابلة أمال المقرن ≠ نجوم تغزوت 2019/03/08 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 خاليفه أيمن 1810415 أمال المقرن إنذار لعب سلبي

مري عامرغ 1840138 أمال المقرن إنذار لعب سلبي  

دج  سوء تنظيم . 2500.00غرامة مالية لنادي أمال المقرن بــ  *   

. دج  سوء تنظيم 2500.00غرامة مالية لنادي نجوم تغزوت بــ *   

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

قمار إتحاد إنذار لعب سلبي  سلطانة عبد هللا 1810483 

 قضية رقم 230 المقابلة إتحاد قمار≠ وفاق الدبيلة 2019/03/09 أكابر

  اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي

 لجـــــنة اإلنضبـــــاط
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 قضية رقم 231 المقابلة إتحاد الزقم ≠ شباب تقددين 2019/03/08 أكابر 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

الزقم إتحاد مقابلة نافذة )معيد(  1 18  العويني مهدي 0280

تقددين شباب إنذار لعب سلبي  أهناني مهدي 1860133 

 قضية رقم 232 المقابلة إتحاد المغير≠ نادي البياضة 2019/03/09 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

البياضة نادي مقابلة نافذة )معيد( محمد بشير نغاق 1810729   

 قضية رقم 233 المقابلة ترجي تكسبت ≠ إتحاد الهمايسة 2019/03/08 أواسط

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

مقابلة نافذة مناقشة قرار الحكم 
دج 1000.00غرامة مالية +  

الهمايسة إتحاد  مصباحي فارس 1860301 
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