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العيد محمد عبيد اللجــنة رئيس   
المكي محمد دودي  كاتب اللجــنة  

 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

المقرن أمال إنذار لعب سلبي  شكيمه المولدي   1810399 

المقرن أمال إنذار لعب سلبي  حنكة محمد الحسين 1810420 

المقرن أمال إنذار لعب سلبي فوزيغانية  1810403   

مقابالت نافذة 02 المقرن أمال   قديري خالد 1810400 

قمار شهداء إنذار لعب سلبي  بلعيد صالح 1810251 

قمار شهداء إنذار لعب سلبي  كشيدة سفيان 1810115 

قمار شهداء إنذار لعب سلبي  جمل عبد النور 1810059 

 قضية رقم 36 المقابلة اتحاد الزقم ≠ اتحاد وغالنة 2018/11/09 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

الزقم اتحاد إنذار لعب سلبي  العويني مهدي 1810280 

الزقم اتحاد إنذار لعب سلبي  العويني م. البشير 1810273 

الزقم اتحاد إنذار لعب سلبي  دحماني سفيان 1810264 

 قضية رقم 37 المقابلة اتحاد وغالنة ≠ أمل العقلة  2018/11/02 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 بن عمر عماد الدين 1810549 اتحاد وغالنة إنذار لعب سلبي

العقلة أمل إنذار لعب سلبي  شقوري يونس 1810425 

العقلة أمل إنذار لعب سلبي  فرجاني عادل 1810436 

 قضية رقم 38 المقابلة اتحاد الزقم ≠ اتحاد وغالنة 2018/11/09 أواسط

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

الزقم اتحاد إنذار لعب سلبي  بورقعة زين الدين 1840197 

الزقم اتحاد إنذار لعب سلبي  بش أشرف 1840200 

 

 قضية رقم 35 المقابلة أمال المقرن ≠  شهداء قمار 2018/11/09 أكابر

  اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي

 لجـــــنة اإلنضبـــــاط
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 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

الرقيبة أولمبي إنذار لعب سلبي  العلمي شوقي 1810104 

تقددين شباب إنذار لعب سلبي  بن عوالي ياسين 1810253 

 قضية رقم 40 المقابلة وفاق الدبيلة≠ وفاق الطالب العربي 2018/11/09 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

غرامة مالية  +مقابالت نافذة  03

دج تسدد خالل شهر  1500.00  

العربي الطالب وفاق  سوالمي إبراهيم 1810539 

سنتان نافذة + غرامة مالية  02

دج تسدد خالل شهر 20000.00  

العربي الطالب وفاق  دويم عمر )مسير(  

العربي الطالب وفاق إنذار لعب سلبي  رحماني إبراهيم 1810526 

الدبيلة وفاق إنذار لعب سلبي  عباد ضياء الحق 1810475 

رت اللجنة مايلي :من الشوط الثاني بعد اإلعتداء على المساعد الحكم قر  19 الدقيقة  * بما أن المقابلة توقفت في  

00 – 03خسارة نادي وفاق الطالب العربي  -  

نقاط . 03أهداف +  03الدبيلة نسجل لنادي وفاق  -  

 قضية رقم 41 المقابلة إتحاد العبابسة ≠ شبيبة سوف  2018/11/09 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 1000.00غرامة مالية  مقابلة + 01

102دج تسدد خالل شهر المادة   
سوف شبيبة  قصبة بشير 1810791 

العبابسة إتحاد إنذار لعب سلبي  شاوش بشير 1810581 

 قضية رقم 42 المقابلة ترجي تكسبت ≠أولمبي تغزوت 2018/11/09 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 ديدي زكرياء 1810190 ترجي تكسبت إنذار لعب سلبي

تغزوت أولمبي إنذار لعب سلبي  محرم بشير 1810198 

 قضية رقم 43 المقابلة إتحاد الهمايسة≠ أولمبيك اكفادو 2018/11/10 أواسط

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 كرباع ادريس 1840057 إتحاد الهمايسة إنذار لعب سلبي

 برمال عبد النور 1840070 إتحاد الهمايسة إنذار لعب سلبي

اكفادو أولمبيك إنذار لعب سلبي  براح سيف اإلسالم 1840392 

 قضية رقم 44 المقابلة اتحاد الغرابة  ≠ نادي النخيل  2018/11/09 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 ميمي ابراهيم 1810341 نادي النخيل إنذار لعب سلبي

الغرابة اتحاد إنذار لعب سلبي  هيشر يحي 1810299 

دج سوء تنظيم  5000.00* غرامة مالية لنادي إتحاد الغرابة    
 

 قضية رقم 39 المقابلة  أولمبي الرقيبة ≠ شباب تقددين  2018/11/10 أكابر
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 قضية رقم 45 المقابلة  ابطال الزوالية ≠ نادي البياضة  2018/11/10 أكابر 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

الزوالية ابطال مقابلة نافذة )معيد(  شطي محمد 1810155 

 قضية رقم 46 المقابلة ابطال الزوالية ≠ نادي البياضة 2018/11/10 أواسط 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

البياضة نادي إنذار لعب سلبي  جرابة أسامة 1840585 

 قضية رقم 47 المقابلة شباب حي النصر ≠ شباب الدميثة 2018/11/03 أواسط 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 حوامدي محمد 1810650 شباب حي النصر إنذار لعب سلبي

 مديلح يونس 1810691 شباب الدميثة إنذار لعب سلبي

 قضية رقم 48 المقابلة اتحاد البياضة ≠ شبيبة سوف 2018/11/10 أواسط 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

سوف شبيبة إنذار لعب سلبي  قويدر حيدر 1840371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lwf-eloued.com/

