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العيد محمد عبيد اللجــنة رئيس   

المكي محمد دودي  كاتب اللجــنة  

 

 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

ليزيرق شباب إنذار لعب سلبي  21W39J0137 محيده أيمن 

 قضية رقم 31 المقابلة  نادي البياضة ≠ إتحاد المغير  2022/01/07 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 وقادي أسامه 21W39J0621   المغير إتحاد إنذار لعب سلبي

البياضة نادي إنذار لعب سلبي  21W39J0658 عزوز ضياء الدين 

 قضية رقم 32 المقابلة أولمبيك اكفادو≠ شباب تغزوت  2022/01/08 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 زعبي عبد الرحمان 21W39J0459  تغزوت شباب إنذار لعب سلبي

اكفادو أولمبيك إنذار لعب سلبي  21W39J0374 عزوز عبد المعز 

 قضية رقم 33 المقابلة أمال غمرة ≠ نادي بلدية قمار 2022/01/07 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي

قمار بلدية نادي   
قمار بلدية نادي   

21W39J0061 

21W39J0059 

 قيه سامح
 دغمة علي

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

 إنذار لعب سلبي
 إنذار لعب سلبي

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

غمرة أمال  
 
غمرة أمال  
غمرة أمال  

غمرة أمالكاتب العام   
 

21W39J0105 

 
21W39J0108 

21W39J0109 

21W39D0024 

 حمادي مراد
 

 سويد ياسين
 مصباحي يوسف

 بوغي رضا

 قضية رقم 30 المقابلة اتحاد الغرابة ≠  شباب ليزيرق 2022/01/07 أكابر

  اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي

 لجـــــنة اإلنضبـــــاط

http://www.lwf-eloued.com/
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 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

لعب سلبيإنذار  تكسبت ترجي   21W39J0731  بن عبد هللا عبد
 الجبار

كونين اتحاد إنذار لعب سلبي  21W39J0042 عثماني عبد القادر 

 قضية رقم 35 المقابلة نادي الطريفاوي ≠ أبطال الزوالية 2022/01/08 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

الطريفاوي نادي إنذار لعب سلبي  21W39J0122 غندير عبد الرحمان 

الزوالية أبطال إنذار لعب سلبي  21W39J0293  فراجي عبد الحق   

 

 قضية رقم 34 المقابلة ترجي تكسبت ≠ اتحاد كونين 2022/01/08 أكابر

http://www.lwf-eloued.com/

