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العيد محمد عبيد اللجــنة رئيس   

المكي محمد دودي  كاتب اللجــنة  

 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

عون سيدي شباب إنذار لعب سلبي  21W39J0389 بوسكاية صالح الدين 

الغرابة اتحاد إنذار لعب سلبي  21W39J0113     ي طارقضايلعا  

 قضية رقم 37 المقابلة  وفاق الدبيلة ≠ نادي النخيل  2022/01/14 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

الدبيلة وفاق إنذار لعب سلبي  21W39J0284 محمد أشرف ةخنوف  

النخيل نادي إنذار لعب سلبي  21W39J0197 بوبكر ةشكيم  

 قضية رقم 38 المقابلة شباب تغزوت ≠ وفاق حاسي خليفة 2022/01/14 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 عوادي عمار 21W39J0634  تغزوت شباب إنذار لعب سلبي

 قضية رقم 39 المقابلة نادي البياضة≠أولمبيك اكفادو 2022/01/14 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

سلبيإنذار لعب   
 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي

 

 إنذار لعب سلبي
مقابلة  -مناقشة قرارات الحكم 

دج تسدد  1000.00+ نافذة

 خالل شهر

البياضة  نادي  
البياضة نادي  
البياضة نادي  

 

البياضة نادي  
البياضة نادي  

21W39J0523 

21W39J0563 
21W39J0550 

 

21W39J0546 
 )مدرب(

 بن موسى علي
 بشع أسامه

منصور جمال عبد 
 الناصر

 فرجاني عادل
بن حمده محمد 

 الصالح

 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي

اكفادو أولمبيك  
اكفادو أولمبيك  

21W39J0384 
21W39J0362 

فيقعوين عبد الر  
أيوب ةرم  

 قضية رقم 36 المقابلة شباب سيدي عون≠  اتحاد الغرابة 2022/01/14 أكابر

  اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي

 لجـــــنة اإلنضبـــــاط
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 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 إنذار لعب سلبي
أربعة  -سب الحكم بعد نهاية المقابلة

(+ غرامة 04مقابالت)

دج تسدد خالل شهر 5000.00مالية  

الزبد أم أولمبي  
الزبد أم أولمبي  

21W39J0156 
21W39J0158 

 رمضاني عادل
 العايب جمال الدين

غمرة أمال إنذار لعب سلبي  21W39J0083  محمد رضواني
 حسين

 محضر رقم 03 بتاريخ   04/01/2022 قضية رقم 25 وفاق الدبيلة ≠ نادي البياضة صنف أواسط

 تدارك خطأ :

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة
 21W39J0754 نادي البياضة مقابلة نافذة طرد معيد

 

 نصرات أيمن
الدبيلةبدال من الالعب بوقنة هيثم من وفاق   

 
 

 

 قضية رقم 40 المقابلة أولمبي أم الزبد ≠ أمال غمرة 2022/01/14 أكابر
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