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العيد محمد عبيد اللجــنة رئيس   
المكي محمد دودي  كاتب اللجــنة  

 
 
 

  

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

غمرة أمال إنذار لعب سلبي  22W39J0479 علي يعثمان  

كونين إتحاد إنذار لعب سلبي  22W39J0258 عبد السالم رويحة  

 قضية رقم 47 المقابلة وفاق الدبيلة ≠شباب ليزيرق 2022/12/02 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

ليزيرق شباب إنذار لعب سلبي  22W39J0358 ري محمد الصالحفقي  
الدبيلة وفاق إنذار لعب سلبي   22W39J0585 عماد هبوخزن  

 قضية رقم 48 المقابلة أبطال الزوالية ≠ إتحاد الغرابة  2022/12/03 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

معيدمقابلة نافذة  الزوالية أبطال    22W39J1176 فريد عليات  

 قضية رقم 49 المقابلة نادي بلدية قمار ≠ نادي البياضة 2022/12/03 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

قمار بلدية نادي  إنذار لعب سلبي   22W39J0379 وليد العزوزي شنه  

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

مقابلة نافذة+مناقشة قرار الحكم 
تسدد خالل شهر دج1000.00+  

 

هبة شباب مستقبل   
 

22W39E0025 
 
 

 قريشي أحمد عمار
 

اسطيل تضامن  معيدمقابلة نافذة   22W39J0197 مردف حمزة 

 قضية رقم 46 المقابلة أمال غمرة ≠ إتحاد كونين 2022/12/02 أكابر

 قضية رقم 50 المقابلة مستقبل شباب هبة ≠  تضامن اسطيل 2022/12/03 أكابر

  اإلتحاد الجزائري لكرة القدم
 الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي

 لجـــــنة اإلنضبـــــاط
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 قضية رقم 51 المقابلة أتلتيك المغير ≠ مستقبل حمراية  2022/11/19 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

المغير أتلتيك إنذار لعب سلبي  22W39J0902 العايب أحمد 

معيدمقابلة نافذة  حمراية مستقبل   22W39J0791 ثامر شهاب الدين 

 قضية رقم 52 المقابلة وداد تكسبت ≠ إتحاد تندلة 2022/11/19 أواسط

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

مطرودمقابلة نافذة  تكسبت وداد   22W39J0696 هبيته طه 

 قضية رقم 53 المقابلة أمال غمرة ≠ إتحاد كونين 2022/12/02 أواسط

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

كونين إتحاد إنذار لعب سلبي  22W39J0343 مقدود هارون 
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