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العيد محمد عبيد اللجــنة رئيس   
المكي محمد دودي  كاتب اللجــنة  

 
 

 قضية رقم 69 المقابلة أبطال الزوالية ≠إتحاد كونين  2022/12/17 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 فراجي عبد الحق 22W39J0860  الزوالية أبطال مقابلة نافذة مطرود

 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي 

كونين إتحاد  

كونين إتحاد  

22W39J0119 
22W39J0106 

محمد البشيرشنوف   
هيبصمطوري   

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 إنذار لعب سلبي
 مقابلة نافذة مطرود

قمار بلدية نادي  
قمار بلدية نادي  

22W39J0379 

22W39J0526 
وليد العزوزي ةشن  

علي هزلوم  

 قضية رقم 71 المقابلة شباب تغزوت ≠وفاق الدبيلة  2022/12/24 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي

الدبيلة وفاق  
الدبيلة وفاق  

22W39J0818 
22W39J0584 

 ضو عبد العزيز
نيه فوزياغ  

تغزوت شباب مقابلة نافذة مطرود  22W39J1192 عوادي رضا 

 قضية رقم 72 المقابلة شباب ليزيرق ≠ ترجي تكسبت  2022/12/23 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي

ليزيرق شباب  
ليزيرق شباب   

22W39J 8710  
22W39J 3560  

 دوقات محمد
 عاد العيد

مقابلة – الحكم قرارات مناقشة   
1000.00 دج + نافذة    

شهر خالل تسدد  
 إنذار لعب سلبي

تكسبت ترجي   
 
 

تكسبت ترجي     

22W39J 6210  
 
 
22W39J 7680  

 وادي عبد هللا
 
 

خير الدين ةكينو  

 قضية رقم 70 المقابلة نادي بلدية قمار ≠ أمال غمرة 2022/12/20 أكابر

  اإلتحاد الجزائري لكرة القدم
 الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي

 لجـــــنة اإلنضبـــــاط

http://www.lwf-eloued.com/
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 قضية رقم 73 المقابلة إتحاد كونين ≠ وفاق الدبيلة 2022/12/21 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي

كونين إتحاد  
كونين إتحاد  
كونين إتحاد  

22W39J0121 
22W39J0258 
22W39J0691 

 ديدي عبد العزيز
 رويحة عبد السالم

 العيفاوي فاتح

 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي

الدبيلة وفاق  
الدبيلة وفاق  

22W39J0579 
22W39J0855 

حسين دامعتوسي ص  
 سعيد نبيل

 قضية رقم 74 المقابلة أولمبي المغير≠ مستقبل الحمراية 2022/12/25 أشبال

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

المغير أولمبي إنذار لعب سلبي  22W39J1557 زغيدي نصرهللا 
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