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العيد محمد عبيد اللجــنة رئيس   
المكي محمد دودي  كاتب اللجــنة  

 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

الحمراية تحدي إنذار لعب سلبي  صحرواي هشام 1840107 

البياضة مولودية إنذار لعب سلبي  وائل بالل 1840199 

 قضية رقم 73 المقابلة اتحاد الزقم ≠ شهداء قمار 2018/11/20 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

الزقم اتحاد إنذار لعب سلبي  شريف حمزة 1810283 

قمار شهداء إنذار لعب سلبي  عثماني عالء الدين 1810063 

 قضية رقم 74 المقابلة اتحاد الزقم ≠ شهداء قمار 2018/11/20 أواسط

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 بورقعة زين الدين 1840197 اتحاد الزقم إنذار لعب سلبي

الزقم اتحاد إنذار لعب سلبي  خضارة أكرم السعيد 1860022 

دج تسدد  5000.00مقابالت نافذة + 4

 خالل شهر
قمار شهداء  دغمة عالء 1840069 

 قضية رقم 75 المقابلة أمال المقرن ≠ وفاق طالب العربي  2018/11/20 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

المقرن أمال إنذار لعب سلبي  شكيمة المولدي 1810399 

العربي طالب وفاق إنذار لعب سلبي  شابي محمد فؤاد 1810530 

العربي طالب وفاق إنذار لعب سلبي  ذكير محمد السعيد 1810525 

نافذة ايتداء من  مقابالت 4

+ غرامة مالية 29/11/2018

دج تسدد خالل شهر 5000.00  

العربي طالب وفاق  عبدلي علي 1810538 

مقابلة.لعدم تأكيد االحتراز المكتوب على ورقة ال العربي طالب وفاق دج لفريق 10000.00* غرامة مالية   

 

 قضية رقم 72 المقابلة  تحدي الحمراية≠مولودية البياضة 2018/11/09 أواسط

  اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي

 لجـــــنة اإلنضبـــــاط

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


 

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

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  

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

الرقيبة أولمبي إنذار لعب سلبي  دوخان عبد القادر 1810026 

مناقشة قرار الحكم+ مقابلة نافذة 
دج تسدد  1000.00غرامة مالية 

 خالل شهر

تغزوت نجوم  سلمي العيد 1810081 

 قضية رقم 77 المقابلة اتحاد المغير≠ شباب سيدي عون 2018/11/20 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

غرامة مالية  سنة نافذة +
دج تسدد خالل شهر10000.00  

سيدي عون شباب  عبيد فارس 1810711 

مايلي : لجنةال تقرر ى الحكماالعتداء علبسبب قفت توبماأن المقابلة  * و  
00 - 03خسارة شباب سيدي عون بــ  -  

أهداف 03+ نقاط  03اتحاد المغير  نسجل لنادي -  

 قضية رقم 78 المقابلة اتحاد المغير≠ شباب سيدي عون 2018/11/20 أواسط

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

المغير اتحاد إنذار لعب سلبي  1 48 شي ضياء الحققا 0556  

سيدي عون شباب إنذار لعب سلبي  1 68  بن بردي أسامة 0056

 قضية رقم 79 المقابلة الغزال الذهبي ≠ أبطال الزوالية 2018/11/20 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 بن شاوي أسامة 1810161 أبطال الزوالية إنذار لعب سلبي

الزوالية أبطال إنذار لعب سلبي  دركوش أحمد 1810364 

الذهبي الغزال إنذار لعب سلبي  خلوط محمد رضا 1810609 

 قضية رقم 80 المقابلة نادي البياضة ≠ شباب تغزوت 2018/11/23 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 1500.00مقابالت نافذة +غرامة 02

 دج تسدد خالل شهر
 جاب هللا مروان 1810741 نادي البياضة

 قضية رقم 81 المقابلة شبيبة سوف ≠ اتحاد المغير 2018/11/23 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

المغير اتحاد مقابلة نافذة )معيد(  1810718 
بوزقاق محمد 

 الطاهر

 قضية رقم 82 المقابلة  أبطال الزوالية ≠ اتحاد العبابسة  2018/11/23 أكابر 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 إنذار لعب سلبي
الزوالية أبطال  1810158 

بن نوح خالد ابن 
 وليد

العبابسة اتحاد إنذار لعب سلبي وش السعيدد 1810580   

 

 قضية رقم                                                                                                                                                                         76 المقابلة  أولمبي الرقيبة ≠ نجوم تغزوت 2018/11/20 أكابر
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 قضية رقم 83 المقابلة نجوم نصرتغزوت ≠ أمال المقرن 2018/11/23 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

 تابعي فؤاد 1810098 نجوم نصرتغزوت إنذار لعب سلبي

نصرتغزوت نجوم إنذار لعب سلبي بن ناصر عبد  1810093 
 الجبار

المقرن أمال إنذار لعب سلبي  معامر توفيق 1810398 

المقرن أمال إنذار لعب سلبي  خاليفة زهير 1810413 

المقرن أمال إنذار لعب سلبي  مصطفاوي نبيل 1810419 

 قضية رقم 84 المقابلة شباب ليزيرق ≠ اتحاد وغالنة 2018/11/23 أكابر 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

ليزيرق شباب إنذار لعب سلبي  عشيري رشيد 1810139 

وغالنة اتحاد إنذار لعب سلبي  1810443 
قنوني بلخير سيف 

 الدين

لعدم تأكيد االحتراز التي أخذت على ورقة المقابلة )العب واحد(  وغالنة اتحاد دج لفريق 10000.00* غرامة مالية 

86المادة   

 قضية رقم 85 المقابلة ترجي تكسبت ≠ نادي النخيل 2018/11/24 أكابر 

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

تكسبت ترجي إنذار لعب سلبي  قزون محمد 1810189 

+غرامة مالية نافذة مقابالت  2

دج تسدد خالل شهر 1500.00  
تكسبت ترجي  1810181 

تواتي محمد 
 ابراهيم عبد القادر

النخيل نادي إنذار لعب سلبي موشي حمزةل 1810354   

 قضية رقم 86 المقابلة شباب تقددين≠ اتحاد الزقم 2018/11/24 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

تقددين شباب إنذار لعب سلبي  1810136 
العرجاني نصر 

 الدين 

 قضية رقم 87 المقابلة وفاق الطالب العربي≠ أمال العقلة 2018/11/24 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

العقلة أمال إنذار لعب سلبي  دودي أيمن 1810429 

العقلة أمال إنذار لعب سلبي  باحدي فارس 1810433 

مقابالت نافذة +غرامة مالية  4

دج تسدد خالل شهر 5000.00  

العقلة أمال  1810562 
 عريض ياسين

تسدد دج  5000.00أشهر نافذة + 6

 خالل شهر
العقلة أمال  180113 

 ضيف بوبكر
 )كاتب العام (

العربي الطالب وفاق إنذار لعب سلبي  بن عمر عبد هللا 1810536 

سلبيإنذار لعب  العربي الطالب وفاق   خدران محمد 1810524 
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العربي الطالب وفاق إنذار لعب سلبي  ذكير محمد هشام 1810525 

 قضية رقم 88 المقابلة نادي أم الطيور≠ شباب حي النصر 2018/11/20 أكابر

 اسم الالعب رقم اإلجـــــازة إسم النادي العقـــــوبة

مقابالت نافذة +غرامة مالية  4

دج ابتداء من  5000.00

112المادة   02/12/2018  

 شباب حي النصر

 حوامدي محمد 1810650

بعد االطالع على ورقة المقابلة - *   
بعد االطالع على تقرير الحكم -      

بعد االطالع على تقرير نادي حي النصر -       
بعد سماع أعضاء نادي حي النصر -  
بعد سماع الحكم الرئيسي -  

: مايلي ةاللجن تقرر بشدة واستحالة اللعب على الحكم التهجمبسبب  93أن المقابلة توقفت في الدقيقة  و بما  

0 -3بــ : شباب حي النصرخسارة فريق  -  

بــ  ثالثة  أهداف و ثالثة نقاط الطيور  أم نادي فوز -  
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