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العيد محمد عبيد اللجــنة رئيس   
المكي محمد دودي  كاتب اللجــنة  

 

 هذاإعتبار  1810279* بعد طلب فريق النادي اتحاد الزقم لتسوية وضعية الالعب احموده ياسر رقم االجازة 

بطاقة صفراء مناقشة قرارات الحكم  2017/2018الالعب لم يستوفي عقوبته المتحصل عليها في الموسم الماضي 

( وعليه أن اللجنة تقرر عقوبة الالعب  21/02/2018بتاريخ  18محضر رقم  177رقم  ة ) قضية( مقابلة نافذ01)

 احموده ياسر رقم االجازة 1810279 )02( مقابلتان نافذة ابتداء من 2018/12/03 .

 قضية رقم 90 المقابلة وفاق الدبيلة ≠ اتحاد قمار 2018/11/23 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

الدبيلة وفاق إنذار لعب سلبي  مناعي خليل  1810473 

قمار اتحاد إنذار لعب سلبي  1810496 
ربية صالح الدين ع

 االبراهيمي

 قضية رقم 91 المقابلة اتحاد الزقم ≠ وفاق طالب العربي 2018/11/30 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

لعب سلبيإنذار   عبيدي محمد 1810265 اتحاد الزقم 

الزقم اتحاد إنذار لعب سلبي  العويني مهدي 1810280 

الزقم اتحاد إنذار لعب سلبي  محيده أيمن 1810281 

 قضية رقم 92 المقابلة اتحاد وغالنة ≠ شهداء قمار 2018/12/01 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

وغالنة اتحاد إنذار لعب سلبي محمد كبرو 1810558   

قمار شهداء إنذار لعب سلبي  ديوان مخلص 1810101 

قمار شهداء إنذار لعب سلبي  األشعري موسى 1810122 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

مالية  ( مقابلة نافذة +غرامة01)

دج 1000.00  
الدبيلة وفاق  بوخزنة عاطف 1810462 

 قضية رقم 89 تسوية وضعية الالعب نادي اتحاد الزقم

 قضية رقم                                                                                                                                                                         93 المقابلة  أولمبي الرقيبة ≠ وفاق الدبيلة 2018/11/30 أكابر

  اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي

 لجـــــنة اإلنضبـــــاط
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الرقيبة أولمبي إنذار لعب سلبي  قده لخضر 1810020 

الرقيبة أولمبي إنذار لعب سلبي  واسع محمد لمين 1810018 

الرقيبة أولمبي إنذار لعب سلبي  بريبش عبد الحميد 1810024 

 قضية رقم 94 المقابلة اتحاد الزقم ≠ وفاق طالب العربي 2018/11/30 أواسط

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

الزقم اتحاد إنذار لعب سلبي  بلوم زكرياء 1840223 

العربي طالب وفاق إنذار لعب سلبي  دويم مبارك 1840351 

 قضية رقم 95 المقابلة أمال العقلة ≠ نجوم تغزوت 2018/12/01 أكابر 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

العقلة أمال إنذار لعب سلبي  1 18 0426 
دربال محمد 

 المختار

تغزوت نجوم إنذار لعب سلبي  1 18  باده طارق 0097

تغزوت نجوم إنذار لعب سلبي  1810093 
بن ناصر عبد 

 الجبار

 قضية رقم 96 المقابلة اتحاد قمار≠ شباب ليزيرق 2018/12/01 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 قحف عبد الحميد 1810491 اتحاد قمار مقابلة نافذة )معيد(

 قضية رقم 97 المقابلة مولودية البياضة ≠ أولمبي تغزوت 2018/11/23 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

سلبيإنذار لعب   زين عبد الفتاح 1810884 مولودية البياضة 

البياضة مولودية إنذار لعب سلبي  عباسي محمد العيد 1810295 

تغزوت أولمبي إنذار لعب سلبي  سلمي ابراهيم 1810204 

مقابلة نافذة +غرامة مالية 
دج تسدد خالل شهر1500.00  

تغزوت أولمبي  180007 
بسي بشير 
 )مدرب(

 قضية رقم 98 المقابلة اتحاد الغرابة ≠ اتحاد الهمايسة 2018/12/01 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

الغرابة اتحاد إنذار لعب سلبي  عبد ربه أيمن 1810300 

الهمايسة اتحاد إنذار لعب سلبي  مسغوني أيوب 1810108 

( أربعة مقابالت نافذة ابتداء 04)

غرامة مالية +  03/12/2018من

دج تسدد خالل شهر 5000.00  

الهمايسة اتحاد  كروش أنيس 1810195 

 قضية رقم 99 المقابلة شباب حي النصر≠ نادي البياضة 2018/12/01 أواسط 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

النصر حي شباب إنذار لعب سلبي  غمام نواس ياسين 1860170 

سلبيإنذار لعب  النصر حي شباب   قرميط خالد 1840277 
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 إنذار لعب سلبي
البياضة نادي  1840623 

أحمد صالح 
 مصطفى

 إنذار لعب سلبي
البياضة نادي  1840330 

بوصبيع ابراهيم 
 عبد النور

 استدراك قضية رقم 50 محضر رقم 05  بتاريخ 2018/11/21 )) الباقي بدون تغير((

 قضية رقم 50 المقابلة نادي النخيل ≠ اتحاد الهمايسة 2018/11/17 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

الهمايسة اتحاد إنذار لعب سلبي  هميسي أحمد 1810028 
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