
 

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

http://www.lwf-eloued.com :الموقع اإللكتروني  -  032146316تلفاكس :   
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  

 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

اكفادو أولمبيك إنذار لعب سلبي    الرفيق عوين عبد 1810838 

تكسبت ترجي إنذار لعب سلبي خالد نصير اقبال 1810822   

 قضية رقم 50 المقابلة نادي النخيل ≠ اتحاد الهمايسة 2018/11/17 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

النخيل نادي إنذار لعب سلبي  ناجم ابراهيم 1810346 

النخيل نادي إنذار لعب سلبي علي قبجا 1810335   

النخيل نادي إنذار لعب سلبي ةقبع هحشيف 1810339   

النخيل نادي إنذار لعب سلبي  لموشي حمزة 1810354 

مقابالت نافذة 2 النخيل نادي   بوهني سيف الدين 1810358 

مقابالت نافذة 2 الهمايسة اتحاد   بديده أحمد 1810030 

الهمايسة اتحاد إنذار لعب سلبي  1810 270  عون هللا بدر الدين 

الهمايسة اتحاد إنذار لعب سلبي  حدد عصام 1810124 

الهمايسة اتحاد إنذار لعب سلبي  1810 290  العمامرة يوسف 

. 130: تصرف غير الئق المادة دج لفريق نادي النخيل  5000.00* غرامة مالية   

. 130دج لفريق نادي اتحاد الهمايسة : تصرف غير الئق المادة  5000.00* غرامة مالية     

 قضية رقم 51 المقابلة اتحاد تندلة ≠ مولودية البياضة  2018/11/16 أواسط

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 نصير يوسف 1840487 مولودية البياضة مقابلة نافذة )معيد(

البياضة مولودية مقابلة نافذة )معيد(  بن عمارة بشير 1860107 

تندلة اتحاد إنذار لعب سلبي اسماعيل حمدتومي م 1840495   

 

 قضية رقم 49 المقابلة أولمبيك اكفادو≠ ترجي تكسبت 2018/11/16 أكابر

  اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي

 لجـــــنة اإلنضبـــــاط
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 قضية رقم 52 المقابلة أولمبي تغزوت ≠ تحدي الحمراية 2018/11/17 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

تغزوت أولمبي مقابلة نافذة )معيد(  مساعيد الحبيب 1810213 

الحمراية تحدي مقابلة نافذة )معيد(  نوير محمد 1810319 

الحمراية تحدي مقابلة نافذة )معيد(  هبهوبة فوزي 1810329 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

طيور أم نادي إنذار لعب سلبي اري زواويصم 1810940   

 قضية رقم 54 المقابلة شبيبة سوف ≠ شباب تغزوت 2018/11/16 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

تغزوت شباب إنذار لعب سلبي  سنقرية عبد الباسط 1810702 

تغزوت شباب إنذار لعب سلبي  بلعيد عبد الخالق 1810746 

سوف شبيبة إنذار لعب سلبي  حمي ياسين 1810793 

سوف شبيبة إنذار لعب سلبي عز الدين االسود 1810784   

نادي البياضة ≠ نادي الغزال  2018/11/16 أكابر
 الذهبي

 قضية رقم 55 المقابلة

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

البياضة نادي مقابلة نافذة )معيد( شوط لخضرق     1810739 8   

البياضة نادي إنذار لعب سلبي  بن الشايب العيد 1810774 

البياضة نادي إنذار لعب سلبي  قرميط سعد 1810902 

شباب سيدي عون ≠ شباب حي  2018/11/17 أكابر
 النصر

 قضية رقم 56 المقابلة

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 دوش ماهر 1810712 شباب سيدي عون إنذار لعب سلبي

النصر حي شباب إنذار لعب سلبي رمضاني محمد  1810936 
 الفاضل

النصر حي شباب إنذار لعب سلبي  دقة عبد الرزاق 1810640 

النصر حي شباب إنذار لعب سلبي  شرادد نذير 1810638 

 قضية رقم 57 المقابلة شباب تقددين ≠ أمال المقرن 2018/11/16 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 خاليفة زهير 1840413 أمال المقرن إنذار لعب سلبي

لعب سلبيإنذار   الصديقي موسى 1810665 شباب تقددين 

 قضية رقم 58 المقابلة اتحاد وغالنة ≠ حاسي خليفة 2018/11/17 أواسط

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 مسعودي الجباري 1840120 حاسي خليفة إنذار لعب سلبي

 قضية رقم 53 المقابلة  نادي أم طيور ≠ اتحاد العبابسة  2018/11/17 أكابر

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


 

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

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

وغالنة اتحاد إنذار لعب سلبي عيسىلي بطع 1840204   

 قضية رقم 59 المقابلة  شباب ليزيرق ≠ اتحاد الزقم  2018/11/17 أكابر 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

ليزيرق شباب مقابلة نافذة )معيد(  هزيل عبد الرشيد 1810230 

الزقم اتحاد مقابلة نافذة )معيد(  دحماني سفيان 1810264 

على ثالثة لعدم تأكيد االحتراز التي أخذت على ورقة المقابلة  ليزيرق شباب دج لفريق 30000.00* غرامة مالية 

. 86المادة العبين   

 قضية رقم 60 المقابلة أولمبيك اكفادو≠ ترجي تكسبت 2018/11/16 أواسط 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

اكفادو أولمبيك مقابلة نافذة )معيد(  حامدي خير الدين 1840431 

تكسبت ترجي إنذار لعب سلبي عبد الستار لبيضه 1840512   

 قضية رقم 61 المقابلة نجوم نصرتغزوت ≠ وفاق الدبيلة 2018/11/16 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 حوري حسين 1810072 نجوم نصرتغزوت إنذار لعب سلبي

نصرتغزوت نجوم إنذار لعب سلبي  اللوقي اعمارة 1810078 

تغزوت نصر نجوم إنذار لعب سلبي العيد سلمي 1810081   

تغزوت نصر نجوم إنذار لعب سلبي  فاضل بوبكر 1810086 

مقابلة نافذة مناقشة قرارات الحكم 
تسدد  دج 1000.00+غرامة مالية 

 خالل شهر

 داودي كمال 1810472 وفاق الدبيلة

الدبيلة وفاق إنذار لعب سلبي  صحراوي فاروق 1810469 

الدبيلة وفاق إنذار لعب سلبي  خزازنة عبد الحميد 1810459 

لعدم تأكيد االحتراز التي أخذت على ورقة المقابلة على  تغزوت نصر نجوم دج لفريق 30000.00* غرامة مالية 

. 86ثالثة العبين المادة   

 قضية رقم 62 المقابلة شباب تقددين ≠ أمال المقرن 2018/11/16 أواسط 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

المقرن أمال مقابلة نافذة )معيد(  حامد جمال 1840139 

تقددين شباب إنذار لعب سلبي  جاللي محمد امام 1840092 

 قضية رقم 63 المقابلة اتحاد الهمايسة ≠ أولمبيك اكفادو 2018/11/10 أكابر 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

الهمايسة اتحاد إنذار لعب سلبي  رمضاني سعيد 1810521 

الهمايسة اتحاد إنذار لعب سلبي ديدي عبد القادرج 1810031   

مقابلة نافذة مناقشة قرارات الحكم 
دج تسدد  1000.00+غرامة مالية 

 خالل شهر

الهمايسة اتحاد  لوبيري سفيان 1810111 
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( نافذة +غرامة مالية 02مقابالتان )

دج تسدد خالل شهر 1500.00  
اكفادو أولمبيك م حاتمزخوا 1810815   

 قضية رقم 64 المقابلة أمال العقلة ≠ شباب ليزيرق 2018/11/09 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

لعب سلبيإنذار  العقلة أمال   بالمسعود أسامة 1810430 

العقلة أمال إنذار لعب سلبي  قدوري نور الدين 1810437 

العقلة أمال إنذار لعب سلبي  دربال محمد المختار 1810426 

 قضية رقم 65 المقابلة أمال المقرن ≠ شهداء قمار 2018/11/09 أواسط

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

المقرن أمال إنذار لعب سلبي  فاروق عطاهللا 1840142 

قمار شهداء إنذار لعب سلبي  خدم هللا أيوب 1840046 

 قضية رقم 66 المقابلة شباب ليزيرق ≠ اتحاد الزقم 2018/11/16 أواسط

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

ليزيرق شباب إنذار لعب سلبي  عاد عماد الدين 1840263 

ليزيرق شباب إنذار لعب سلبي  معيوه بشاري 1840261 

الزقم اتحاد مقابلة نافذة )معيد( الدين عمان صالح 1840222   

 قضية رقم 67 المقابلة الغزال الذهبي ≠ أبطال الزوالية 2018/11/20 أواسط

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

الذهبي الغزال إنذار لعب سلبي  حساني أنور 1860069 

 إنذار لعب سلبي
الذهبي الغزال  

1860074 
عماري محمد 

 الطاهر

الزوالية أبطال إنذار لعب سلبي  خميس تقي الدين 1840590 

 قضية رقم 68 المقابلة وفاق حاسي خليفة≠ شباب ليزيرق 2018/11/20 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

ليزيرق شباب إنذار لعب سلبي  شريط ابراهيم 1810229 

سنة نافذة االعتداء على الحكم ابتداء 
دج 10000.00+ 21/11/2018من

  تسدد خالل شهر

خليفة حاسي وفاق  

 بحري عمار 1810370

ة :بسبب االعتداء على الحكم تقرر اللجن من الشوط الثاني 40* و بماأن المقابلة توقفت في الدقيقة   

0 -3خسارة فريق حاسي خليفة بــ : -  

فوز شباب ليزيرق بــ  ثالثة  أهداف و ثالثة نقاط  -  

 قضية رقم 69 المقابلة اتحاد قمار≠اتحاد وغالنة 2018/11/20 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

قمار اتحاد إنذار لعب سلبي محمد العيد لبوهال 1810487   

قمار اتحاد إنذار لعب سلبي  1810 150  طالبي فاروق 
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قمار اتحاد إنذار لعب سلبي بوبكر فقح 1810486   

دج تسدد  1500.00مقابالت نافذة + 3

 خالل شهر
وغالنة اتحاد ميعصديق عبد السال 1810211   

 قضية رقم 70 المقابلة أمال غمرة≠ اتحاد الغرابة 2018/11/20 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

غمرة أمال إنذار لعب سلبي  سعاده الطاهر 1810043 

غمرة أمال إنذار لعب سلبي  مصباحي إلياس 1810042 

الغرابة اتحاد إنذار لعب سلبي  رحال فريد 1810304 

 قضية رقم 71 تسوية وضعية الالعب نادي البياضة

من النادي البياضة بأن   1810735بعد طلب فريق النادي البياضة تسوية الالعب صالحي أسامة رقم إجازة :* 

مقابالت نافذة مع نادي أمال العقلة تقرر اللجنة تسوية وضعية الالعب  4الالعب تعرض لعقوبة الموسم الماضي بــ 

.   21/11/2018مقابالت نافذة ابتداء من  5من نادي البياضة بمعاقبة  1810735صالحي أسامة رقم إجازة :   
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