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العيد محمد عبيد اللجــنة رئيس   
المكي محمد دودي  كاتب اللجــنة  

 

 قضية رقم 74 المقابلة إتحاد المغير≠ وفاق حاسي خليفة  2022/02/18 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

مقابلة  -مناقشة قرارات الحكم 
دج تسدد  1000.00+ نافذة

إنذار لعب سلبي خالل شهر  
 إنذار لعب سلبي

   المغير إتحاد
 
 
المغير إتحاد  

21W39J0590 

 
 

21W39J1357 

بوزقاق محمد 
 الطاهر

 
صوفيان حاحفر   

 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي

خليفة حاسي وفاق  
خليفة حاسي وفاق  

21W39J1393 

21W39J0518 
 عزري يوسف
 حوامدي عنتر

 قضية رقم 75 المقابلة شباب ليزيرق ≠وفاق حاسي خليفة  2022/02/25 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

معيد مقابلة نافذة ليزيرق شباب   21W39J1352 زكري عبد الكريم 

 قضية رقم 76 المقابلة شباب تغزوت ≠شباب سيدي عون 2022/03/01 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 إنذار لعب سلبي
 

 إنذار لعب سلبي

تغزوت شباب  
  
تغزوت شباب  

21W39J0556 

 
21W39J0588 

عرشي محمد 
خضراال  

 قعيد بوبكر

عون  سيدي شباب إنذار لعب سلبي  21W39J0471 دودي محمد 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي

اكفادو  أولمبيك  
اكفادو أولمبيك   

21W39J0366 

21W39J0370 

يوسف يسلطان  
 عويني فؤاد

 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي

 وفاق الدبيلة
 وفاق الدبيلة

21W39J0275 

21W39J0344 
ليلخمناعي   

دي كمالاود  

 قضية رقم 77 المقابلة أولمبيك اكفادو≠  وفاق الدبيلة 2022/03/04 أكابر

  اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي

 لجـــــنة اإلنضبـــــاط

http://www.lwf-eloued.com/
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 قضية رقم 78 المقابلة نادي النخيل ≠ شباب ليزيرق 2022/03/04 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

مقابلة  -مناقشة قرارات الحكم 
دج تسدد  1000.00+ نافذة

 خالل شهر

  النخيل نادي
 

21W39J1305 

 
 هزلة بالل
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