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 رئيسا العربي اسماعيل

 عضو زيدان البشير

 اكابر 01/03/2019 اولمبي تغزوت # اولمبيك اكفادو (مقابلة :29قضية رقم )
   تقرير حكم المقابلة  على بناء

 بناء على ورقلة  المقابلة 
  اولمبي تغزوت بسبب عدم حضور اكابر ناديوبما أن المقابلة لم تلعب 

 من القانون العام الخاص  ببطولة الهواة  78و 62 ادة : بعد االطالع على نص الم

  /مايلي اللجنة قررت
  0 مقابل   3 ب اكابر اولمبي تغزوت نادي خسارة 

 اولمبي تغزوتنقاط من رصيد نادي     06 تخصم بمأن المقابلة تدخل ضمن مرحلة العودة

 2019 افريل  23   تاريخ قبل ددتس اولمبي تغزوت نادي لفريق دج 00015 مالية باإلضافة الى غرامة

 اواسط 01/03/2019 اولمبي تغزوت # اولمبيك اكفادو (مقابلة :30قضية رقم )
  تقرير حكم المقابلة  على بناء

 بناء على ورقلة  المقابلة و
 اولمبي تغزوت حضور   ناديعدم  وبما أن المقابلة لم تلعب بسبب

 ) المعدلة (الفئات الصغرى   FAF قانون من 52بعد االطالع على نص المادة :  
 /مايلي اللجنة قررت

  0 مقابل   3 ب اولمبي تغزوت نادي خسارة 

 2019 افريل  23   تاريخ قبل تسدد اولمبي تغزوت نادي لفريق دج 50001 مالية باإلضافة الى غرامة
 اشبال 23/02/2019 تقددينشباب  # شباب المرارة (مقابلة :31قضية رقم )

   تقرير حكم المقابلة  على بناء
 بناء على ورقلة  المقابلة و

 شباب المرارة نادي اشبالحضور  عدم  وبما أن المقابلة لم تلعب بسبب
 ) المعدلة (الفئات الصغرى   FAF قانون من 52بعد االطالع على نص المادة :  

 /مايلي اللجنة قررت
  0 مقابل   3 ب اشبال شباب المرارة نادي خسارة 

 2019 افريل 23   تاريخ قبل تسدد شباب المرارة نادي لفريق دج 50001 مالية فة الى غرامةباإلضا
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 اشبال 23/02/2019 الهمائسة # ليزيرق (مقابلة :32قضية رقم )
 تقرير حكم المقابلة  على بناء

 بناء على ورقلة  المقابلة 
 اتحاد الهمائسة نادي اكتمال نصاب اشبالعدم  وبما أن المقابلة لم تلعب بسبب

 ) المعدلة (الفئات الصغرى   FAF قانون من 52بعد االطالع على نص المادة :  
 /مايلي اللجنة قررت

  0 مقابل   3 ب اشبال اتحاد الهمائسة نادي خسارة 

 2019 افريل 23   تاريخ قبل تسدد اتحاد الهمائسة نادي لفريق دج 50001 مالية باإلضافة الى غرامة

 كاس اشبال 26/02/2019 كونين # البياضة مولدية  (مقابلة :33رقم ) قضية
 تقرير حكم المقابلة  على بناء

 بناء على ورقلة  المقابلة 
 مولدية البياضة غياب سيارة االسعاف من قبل ناديعدم  وبما أن المقابلة لم تلعب بسبب

 رى الفئات الصغ  FAF قانون من 14بعد االطالع على نص المادة :  
 /مايلي اللجنة قررت

  0 مقابل   3 ب اشبال مولدية البياضة نادي خسارة 

 2019 افريل 23   تاريخ قبل تسدد مولدية البياضة نادي لفريق دج 5000 مالية باإلضافة الى غرامة

 اواسط 16/03/2019 اولمبي تغزوت # امال غمرة (مقابلة :34قضية رقم )
 حكم المقابلة تقرير  على بناء

 بناء على ورقلة  المقابلة 
 اولمبي تغزوت حضور   ناديعدم  وبما أن المقابلة لم تلعب بسبب

 ) المعدلة (الفئات الصغرى   FAF قانون من 52بعد االطالع على نص المادة :  
 /مايلي اللجنة قررت

  0 مقابل   3 ب اولمبي تغزوت نادي خسارة 

 2019 افريل  23   تاريخ قبل تسدد اولمبي تغزوت نادي لفريق دج 50001 مالية باإلضافة الى غرامة

 اكابر 18/03/2019 مولدية البياضة # الغرابةاتحاد  (مقابلة :35قضية رقم )
 بناء على ورقلة  المقابلة   تقرير حكم المقابلة  على بناء

 مولدية البياضة بسبب عدم حضور اكابر ناديوبما أن المقابلة لم تلعب 
 من القانون العام الخاص  ببطولة الهواة  78و 62 ادة : بعد االطالع على نص الم

   0مقابل    3ب اكابر مولدية البياضة نادي خسارة  /مايلي اللجنة قررت

 مولدية البياضةنقاط من رصيد نادي     06 تخصم بمأن المقابلة تدخل ضمن مرحلة العودة

 2019 افريل  23   تاريخ قبل ددتس مولدية البياضة نادي لفريق دج 00015 مالية باإلضافة الى غرامة

 اواسط 18/03/2019 مولدية البياضة # الغرابةاتحاد  (مقابلة :36قضية رقم )
 تقرير حكم المقابلة  على بناء

 بناء على ورقلة  المقابلة 
 مولدية البياضة حضور   ناديعدم  وبما أن المقابلة لم تلعب بسبب

 ) المعدلة (الفئات الصغرى   FAF قانون من 52بعد االطالع على نص المادة :  
 /مايلي اللجنة قررت

  0 مقابل   3 ب مولدية البياضة نادي خسارة 

 2019 افريل  23   تاريخ قبل تسدد مولدية البياضة نادي لفريق دج 50001 مالية باإلضافة الى غرامة
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 اشبال 08/03/2019 اتحاد كونين # الغزال الذهبي (مقابلة :37قضية رقم )
 بناء على ورقلة  المقابلة 

 الغزال الذهبي نادي وهي مسؤلية الفريق المحلي وهو تحضير الملعبعدم  وبما أن المقابلة لم تلعب بسبب

 الفئات الصغرى   FAF قانون من  10بعد االطالع على نص المادة :  

 /مايلي اللجنة قررت
  0 مقابل   3 ب اشبال الغزال الذهبي نادي خسارة 

 2019 افريل 23   تاريخ قبل تسددعن  الغزال الذهبي نادي لفريق دج 5000 مالية باإلضافة الى غرامة

 اصاغر 09/03/2019 اتحاد كونين # الغزال الذهبي (مقابلة :38قضية رقم )
 تقرير حكم المقابلة  على بناء

 بناء على ورقلة  المقابلة 
 الغزال الذهبي نادي اصاغر حضورعدم  وبما أن المقابلة لم تلعب بسبب

 ) المعدلة (الفئات الصغرى   FAF قانون من 52بعد االطالع على نص المادة :  
 /مايلي اللجنة قررت

  0 مقابل   3 ب اشبال الغزال الذهبي نادي خسارة 

 2019 افريل 23   تاريخ قبل تسدد الغزال الذهبي نادي لفريق دج 50001 مالية باإلضافة الى غرامة
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