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العيد محمد عبيد اللجــنة رئيس   
المكي محمد دودي  كاتب اللجــنة  

 
 

 قضية رقم 101 المقابلة أمال غمرة ≠ ترجي تكسبت 2023/02/03 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

تكسبت ترجي مقابلة نافذة معيد  22W39J0448 شتحونة وائل عمار 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

الغرابة اتحاد مقابلة نافذة معيد  22W39J0682 حباينة عبد هللا 

 قضية رقم 103 المقابلة شباب ليزيرق ≠ نادي البياضة 2023/02/03 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

ليزيرق شباب مقابلة نافذة معيد  22W39J0307 بالي عبد الناصر 

ليزيرق شباب إنذار لعب سلبي  22W39J0356 عاد العيد 

 قضية رقم 104 المقابلة تضامن اسطيل ≠ شباب مستقبل هبة 2023/02/04 أواسط

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

اسطيل تضامن إنذار لعب سلبي  22W39J0209 كريكب زكرياء 

سلبيإنذار لعب  هبة مستقبل شباب   22W39J0487 بن ناجي برهان 

 قضية رقم 105 المقابلة إتحاد شباب الشهداء ≠ وداد تكسبت 2023/02/07 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

تكسبت وداد مقابلة نافذة معيد  22W39J0431 رزيق المهدي 

 قضية رقم 106 المقابلة نادي بلدية الطريفاوي≠ترجي تكسبت 2023/02/07 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

تكسبت ترجي إنذار لعب سلبي  22W39J0406 درويش محمد أنور 

 قضية رقم 102 المقابلة نادي بلدية الطريفاوي≠ اتحاد الغرابة 2023/02/03 أكابر

  اإلتحاد الجزائري لكرة القدم
 الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي

 لجـــــنة اإلنضبـــــاط
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 تسوية الوضعية

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 134نافذة المادة (02مقابلتان )

من قانون العام للفيدرالية 
 الجزائرية لكرة القدم

 عرجون شعيب 22W39J0056 تضامن اسطيل
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