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العيد محمد عبيد اللجــنة رئيس   
المكي محمد دودي  كاتب اللجــنة  

 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

سوف رائد  إنذار لعب سلبي  22W39J0709 غرغوط يحي 

تندلة اتحاد إنذار لعب سلبي  22W39J0132 ياسر بن عاشور  

 قضية رقم 37 المقابلة   أتلتيك المغير  ≠ مستقبل شباب هبة  2022/11/26 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي

  المغير أتلتيك
المغير أتلتيك  
المغير أتلتيك  

22W39J1177 
22W39J0963 
22W39J1203 

نورالدين يتماسين  
لقيدوس فضي  
 مونة ياسين

 إنذار لعب سلبي
لعب سلبي إنذار  

هبة شباب مستقبل  
هبة شباب مستقبل  

22W39J0188 
22W39J0762 

اللجبوطيب   
  بومدين نعيمة

 قضية رقم 38 المقابلة تضامن اسطيل ≠ أولمبي الرقيبة  2022/11/26 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

اسطيل تضامن إنذار لعب سلبي  22W39J0155  عبد الباسطحروشي  

الرقيبة أولمبي إنذار لعب سلبي  22W39J0832 رضواني قاسم 

 قضية رقم 39 المقابلة مستقبل الحمراية≠ وداد تكسبت 2022/11/25 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 بدادي مفتاح 22W39J0785 مستقبل الحمراية إنذار لعب سلبي

معيدمقابلة نافذة   
مقابلة – الحكم قرارات مناقشة   

1000.00 دج + نافذة    
شهر خالل تسدد  

 

تكسبت وداد  
تكسبت وداد  

22W39J0578 
22W39J0421 

 بن ناصر عبد الجبار
 حشيفه علي

 قضية رقم 36 المقابلة رائد سوف≠ اتحاد تندلة 2022/11/25 أكابر

  اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي

 لجـــــنة اإلنضبـــــاط
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 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 ميهي يزيد 22W39J1057 وفاق الدبيلة مقابلة نافذة معيد

 مالكي أمير 22W39J0858  الزوالية أبطال إنذار لعب سلبي

 قضية رقم 42 المقابلة أمال غمرة ≠ اتحاد الغرابة 2022/11/29 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

الغرابة اتحاد مقابلة نافذة معيد  22W39J0250 عبد الستار يقريسن  

 قضية رقم 43 المقابلة إتحاد المغير≠ إتحاد شباب الشهداء 2022/11/25 أواسط

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 بوصبيع العايش حسن 22W39J0985 إتحاد شباب الشهداء إنذار لعب سلبي

 قضية رقم 44 المقابلة رائد سوف≠ اتحاد تندلة 2022/11/25 أواسط

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

سوف رائد إنذار لعب سلبي  22W39J0928 قمعون جعفر 

 قضية رقم 45 المقابلة شباب ليزيرق ≠  نادي البياضة   2022/11/25 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

نافذة مقابلة – الحكم قرارات مناقشة        
شهر خالل تسدددج  1000.00+ 

نافذة مقابلة – الحكم قرارات مناقشة        
شهر خالل تسدددج  1000.00+ 

إنذار لعب سلبي   

 شباب ليزيرق
 

 شباب ليزيرق
 

 شباب ليزيرق

22W39J0260 
 
22W39J0325 
 
22W39J1091 

محمد ايرةزك  
 

 دردقة موسى
 

زواري فرحات 

 الهادي

 

 

 

البياضة نادي  
 
 

 

البياضة نادي  
 
 

البياضة نادي  
 
 
 

البياضة نادي  
 

 

22W39J0364 
 

 

22W39J0566 
 

 

22W39J0508 
 

 

22W39J0678 
 
 

 عاشور عبد الناصر
 

 
 

خير الدين ديدة  
 

 
 

 عبيد معتز باهلل
 
 
 

 رداد محمد
 
 

 قضية رقم 40 المقابلة وفاق الدبيلة ≠ أبطال الزوالية 2022/11/26 أواسط
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نافذة مقابلة – الحكم قرارات مناقشة        
شهر خالل تسدددج  1000.00+ 

نافذة مقابلة – الحكم قرارات مناقشة        
شهر خالل تسدددج  1000.00+ 

نافذة مقابلة – الحكم قرارات مناقشة        
شهر خالل تسدددج  1000.00+ 

نافذة مقابلة – الحكم قرارات مناقشة        
شهر خالل تسدددج  1000.00+ 

 

 

البياضة نادي  
 

البياضة نادي  
 

البياضة نادي  
 

البياضة نادي  
 

البياضة نادي  

 

البياضة نادي  
 

البياضة نادي  
 

22W39J0509 
 

22W39J0363 
 

22W39J0772 
 

22W39J0684 
 

22W39J0368 
 

22W39D0011 
 

22W39E0016 

ر عمر طهيدغ  
 

 دودي حذيفة
 

 لوبيري قيس
 

 جوادي إلياس
 

 غربي عبد الرؤوف
 

 عبيد أسامة
 

عبد المنعم حشيفة  

    لجزائريةاقانون العام للفدرالية  130دج سلوك غير رياضي المادة  5000.00غرامة مالية لفريق البياضة 

 لكرة القدم 
 

 

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

