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العيد محمد عبيد اللجــنة رئيس   
المكي محمد دودي  كاتب اللجــنة  

 

 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

الطريفاوي بلدية نادي إنذار لعب سلبي  21W39J0124 غندير أدم 

 قضية رقم 48 المقابلة شباب سيدي عون ≠ إتحاد المغير 2022/01/25 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

تصرف غير رياضي سب 
( مقابالت 04وشتم الحكم )

نافذة +غرامة مالية 
دج تسدد خالل  5000.00

 شهر

عون سيدي شباب  21W39J0472  إسالمميده  

 قضية رقم 49 المقابلة شباب تغزوت ≠ اتحاد الغرابة  2022/01/25 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

طرد )معيد( –مقابلة نافذة   
 

الغرابة اتحاد  21W39J0339 
 

طارق قورجا  

 قضية رقم 50 المقابلة شباب ليزيرق≠ نادي البياضة 2022/01/28 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

ليزيرق شباب إنذار لعب سلبي  21W39J0185 معمري سليم 

 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي

 

البياضة نادي  
 نادي البياضة
 نادي البياضة

21W39J0563 
21W39J0564 

21W39J0546 

 بشع أسامه
شيدعبيد عبد الر  

 فرجاني عادل

 قضية رقم 47 المقابلة نادي بلدية الطريفاوي ≠ أمال غمرة 2022/01/28 أكابر

  اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي

 لجـــــنة اإلنضبـــــاط

http://www.lwf-eloued.com/
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 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

( 04اهانة الحكم بعد نهاية المقابلة )

مقابالت نافذة +غرامة مالية 
دج تسدد خالل شهر5000.00  

اكفادو أولمبيك  21W39J0383 صدام حسين يعتوس  

الغرابة اتحاد إنذار لعب سلبي  21W39J0146 عبد المجيد الشارف  

 قضية رقم 52 المقابلة نادي أم الطيور ≠ شباب تغزوت 2022/01/28 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

مقابلة نافذة مناقشة قرار 
دج 1000.00الحكم+غرامة مالية   

الطيور أم نادي  21W39J0696 براهيمي أشرف 

 قضية رقم 53 المقابلة وفاق حاسي خليفة ≠ نادي النخيل 2022/01/30 أكابر

دج تسدد خالل شهر لنادي النخيل لعدم تأكيد االحتراز 10000.00غرامة مالية   * 

 

 قضية رقم 51 المقابلة اتحاد الغرابة  ≠   أولمبيك اكفادو 2022/01/29 أكابر
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