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 رئيسا العربي اسماعيل

 الكاتب زيدان البشير
 كاس الوالية سنة 15اقل من  17/02/2018ليوم   امل مازار# نادي   الدبيلةوفاق (مقابلة : نادي 24قضية رقم )

 المقابلة حكم تقرير على بناء
 المقابلة ورقلة على بناء
 وفاق الدبيلة فريق طرف من اسعاف سيارة توفير عدم بسبب تلعب لم المقابلة أن وبما

 الصغرى الفئات FAF قانون من 14 بعد االطالع على المادة
  / مايلي اللجنة قررت 

 وتأهل  فريق امل مازار 0 مقابل 3 ب اصاغر الدبيلةوفاق  نادي خسارة
  وفاق الدبيلة نادي لفريق دج  5000مالية غرامة
  2018افريل   05تاريخقبل  الغرامة  تسدد

 اكابر 02/03/2018ليوم شباب سيدي عون # نادي   اتحاد العبابسة(مقابلة : نادي 25قضية رقم )

 المقابلة حكم تقرير على بناء
 ان ورقة المقابلة   على بناء

 اتحاد العبابسة فريق طرف من الطبيب توفير عدمان المقابلة لم تلعب بسبب بمان 
 األول في مرحلة العودة الخطأبمان ان هذا 

 FAF قانون من 21بعد األطالع على المادة 

 /مايلي اللجنة قررت
   0 مقابل   3 ب اتحاد العبابسةنادي  خسارة 

   اتحاد العبابسة نادي لفريق دج 00001 مالية غرامة

    اتحاد العبابسة فريق رصيد  من  نقاط  02خصم 
  2018افريل   05اريخقبل ت الغرامة  تسدد 

 اواسط 02/03/2018ليوم    شباب الدميثة# نادي   اولمبيك اكفادوا(مقابلة : نادي 26قضية رقم )

 المقابلة حكم تقرير على بناء
 ان ورقة المقابلة   على بناء

 اواسط  شباب الدميثةان المقابلة لم تلعب بسبب عدم حضور نادي 
 بمان ان هذا الغياب األول في مرحلة العودة

 في مرحلة العودة(االول ) الغياب     2018جانفي   24الصادر بتاريخ   86رقم بعد االطالع على  المنشور 

 /مايلي اللجنة قررت
   0 مقابل   3 ب شباب الدميثةنادي  نادي خسارة 

  شباب الدميثة ناديل دج 00030 مالية غرامة

  2018افريل   05اريخقبل ت الغرامة  تسدد

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


 الوادي    182 ن: ساحة صالح ادلين الأيويب صندوق بريد االعنو  الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي 

 eloued.com-http://www.lwfاملوقع الألكرتوين :      032146316تلفاكس 

 w e b m a s t e r @ l w f - e l o u e d . c o m الربيد الاكرتوين :

 اكابر 02/03/2018ليوم   شباب الدميثة # نادي  اولمبيك اكفادوا (مقابلة : نادي 27قضية رقم )

 المقابلة حكم تقرير على بناء
 ان ورقة المقابلة   على بناء

 اكابر  شباب الدميثةان المقابلة لم تلعب بسبب عدم حضور نادي 
 بمان ان هذا الغياب في مرحلة العودة

 FAF قانون من منالصادر   62رقم  المادةبعد االطالع على  

 /مايلي اللجنة قررت
   0 مقابل   3 ب نادي شباب الدميثة نادي خسارة 

  شباب الدميثة ناديل دج 00015 مالية غرامة

 شباب الدميثةمن رصيد  فريق   نقاط 06 خصم 

  2018افريل   05اريخقبل ت الغرامة  تسدد
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