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العيد محمد عبيد اللجــنة رئيس   
المكي محمد دودي  كاتب اللجــنة  

  
 
  

 قضية رقم 64 المقابلة أولمبي أم الزبد ≠ نادي بلدية قمار 2022/12/16 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي

الزبد أم أولمبي  
الزبد أم أولمبي  

22W39J0331 
22W39J0611 

 تواتي إبراهيم محسن
 بوغزالة حمزة

قمار بلدية نادي  إنذار لعب سلبي  22W39J1063 مدني أحمد حسام 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

ليزيرق شباب إنذار لعب سلبي  22W39J1091 زواري فرحات الهادي 

 قضية رقم 66 المقابلة مستقبل الحمراية ≠تضامن اسطيل 2022/12/16 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

اسطيل تضامن إنذار لعب سلبي  22W39J0076 مردف هيثم 

 قضية رقم 67 المقابلة إتحاد شباب الشهداء ≠ إتحاد تندلة  2022/12/17 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي

الشهداء شباب إتحاد  
الشهداء شباب إتحاد  

 22W39J 0730  
22W39J 0660  

يمنأشفة ح  
 بن عبد هللا نافع

مقابلة – الحكم قرارات مناقشة   
1000.00 دج + نافذة    

شهر خالل تسدد  

 

تندلة إتحاد  
 
 
 
تندلة إتحاد  
 

22W39J0126 
 
 
22W39D0009 

عبد القادرشوقي   
 
 

دي نويومول  
 

 قضية رقم 65 المقابلة شباب ليزيرق ≠ إتحاد الغرابة 2022/12/16 أكابر

  اإلتحاد الجزائري لكرة القدم
 الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي

 لجـــــنة اإلنضبـــــاط

http://www.lwf-eloued.com/
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 قضية رقم 68 المقابلة شباب مستقبل هبة ≠ رائد سوف 2022/12/16 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

هبة مستقبل شباب  مقابلة نافذة مطرود      22W39J0190 نصيرة يوسف 

سوف رائد إنذار لعب سلبي  22W39J1108 مون زهيرعق  
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