
 

الوادي  182الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي العنوان : ساحة صالح الدين األيوبي ص ب   

http://www.lwf-eloued.com :الموقع اإللكتروني  -  032146316: تلفاكس   
w e b m a s t e r @ l w f - e l o u e d . c o m: نيالبريد االكترو  

 

 

 

 

 

العيد محمد عبيد اللجــنة رئيس   
المكي محمد دودي  كاتب اللجــنة  

 

 

 قضية رقم 79 المقابلة إتحاد المغير≠ نادي البياضة  2022/03/11 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

سوفي عبد الحق    21W39J0602   المغير إتحاد إنذار لعب سلبي  
البياضة نادي إنذار لعب سلبي  21W39J 2913  بن عبد هللا نافع 

 قضية رقم 80 المقابلة وفاق الدبيلة ≠وفاق حاسي خليفة  2022/03/11 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

خليفة حاسي وفاق إنذار لعب سلبي  21W39J 6813  دربال محمد المختار 

الدبيلة وفاق إنذار لعب سلبي  21W39J1344 دودي كمال 

 قضية رقم 81 المقابلة شباب ليزيرق ≠ اتحاد الغرابة 2022/03/11 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 مقابلة نافذة -مناقشة قرارات الحكم 
دج تسدد خالل شهر 1000.00+  

 مقابلة نافذة -مناقشة قرارات الحكم 
دج تسدد خالل شهر 1000.00+  

 مقابلة نافذة -مناقشة قرارات الحكم 
دج تسدد خالل شهر 1000.00+  

 إنذار لعب سلبي
 مقابلة نافذة معيد

مقابالت نافذة شتم الحكم بعد  4

دج تسدد خالل  5000.00المقابلة +

  شهر

ليزيرق شباب  
 
ليزيرق شباب  

 
ليزيرق شباب  

 
ليزيرق شباب  
ليزيرق شباب  
ليزيرق شباب  

21W39J0032 
 

21W39J0002 
 

21W39J0322 
 

21W39J0003 
21W39J1351 
21W39J0010 

فقيري محمد 
 الصالح

 مهاوة مسعود
 

عبد الجواد محمد 
 الصالح

 حوامدي محمد

 مسغوني داود

 عاد العيد

 زدي أيمن 21W39J0151  الغرابة اتحاد إنذار لعب سلبي

  اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي

 لجـــــنة اإلنضبـــــاط
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 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

خليفة حاسي وفاق إنذار لعب سلبي  21W39J0410 مليك االمين 

 قضية رقم 83 المقابلة شباب ليزيرق ≠ إتحاد المغير 2022/03/18 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

ليزيرق شباب مقابلة نافذة معيد  21W39J1352 زكري عبد الكريم 

نور الدين تماسيني 21W39J0622   المغير إتحاد مقابلة نافذة معيد  

 قضية رقم 84 المقابلة نادي البياضة ≠ شباب ليزيرق 2022/03/23 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

البياضة نادي مقابلة نافذة معيد  21W39J1359 دودي أيمن 

ليزيرق شباب مقابلة نافذة معيد  21W39J0322  عبد الجواد محمد
 الصالح

 قضية رقم 85 المقابلة نادي النخيل ≠ أولمبيك اكفادو 2022/03/25 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 مقابلة نافذة معيد
 إنذار لعب سلبي

اكفادو أولمبيك  
اكفادو أولمبيك  

21W39J0374 
21W39J0367 

 عزوز عبد المعز
عوانه عبد المنعمك  

النخيل نادي إنذار لعب سلبي  21W39J0205 ممي ابراهيم 

 

 قضية رقم 82 المقابلة وفاق حاسي خليفة ≠  شباب تغزوت 2022/03/15 أكابر
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