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بناء على تقرير حكم المقابلة*   

من نادي شباب سيدي عون اإلجازاتوبما أن المقابلة لم تلعب بسبب عدم استخراج  -  

من قانون  52بعد االطالع على نص المادة  - FAF   الفئات الصغرى )المعدلة(  

اللجنة ما يلي :قررت   

0مقابل  3نادي شباب سيدي عون أصاغر بـ خسارة   

2019ديسمبر 30قبل تاريخ شباب سيدي عون تسدد دج لفريق  15000باإلضافة إلى غرامة مالية   

 قضية رقم )02(        المقابلة:  اتحاد تندلة ≠ اتحاد وغالنة              التاريخ:  2019/11/22        أصاغر

بناء على تقرير حكم المقابلة*   

وغالنة اتحادوبما أن المقابلة لم تلعب بسبب عدم استخراج اإلجازات من نادي  -  

من قانون  52بعد االطالع على نص المادة  - FAF   الفئات الصغرى )المعدلة(  

 قررت اللجنة ما يلي :

0مقابل  3أصاغر بـ  وغالنة اتحادنادي خسارة   

2019ديسمبر 30تسدد قبل تاريخ  وغالنة اتحاددج لفريق  15000باإلضافة إلى غرامة مالية   

 قضية رقم )03(        المقابلة:  اتحاد تندلة ≠ اتحاد وغالنة              التاريخ:  2019/11/22         أشبال

 * بناء على تقرير حكم المقابلة

وغالنة اتحادوبما أن المقابلة لم تلعب بسبب عدم استخراج اإلجازات من نادي  -  

من قانون  52بعد االطالع على نص المادة  - FAF   الفئات الصغرى )المعدلة(  

 قررت اللجنة ما يلي :

0مقابل  3أصاغر بـ  وغالنة اتحادنادي خسارة   

2019ديسمبر 30تسدد قبل تاريخ  وغالنة اتحاددج لفريق  15000باإلضافة إلى غرامة مالية   

 العربي إسماعيل  رئيسا

 زيدان البشير عضو

 قضية رقم )01(        المقابلة:  نادي النخيل ≠ شباب سيدي عون       التاريخ:  2019/11/22        أصاغر

  اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي

منــافســةالة ــلجـــــن  

http://www.lwf-eloued.com/
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 قضية رقم )04(        المقابلة:  اتحاد تندلة ≠ شباب سيدي عون         التاريخ:  2019/11/21         أكابر

بناء على ورقة المقابلة -  
بناء على تقرير حكم المقابلة واالستماع إليه -    

FAF ن قانون  م 21غياب سيارة اإلسعاف من طرف اتحاد تندلة طبق للمادة وبما أن المقابلة لم تلعب بسبب  -  

 )الخطأ األول(

 قررت اللجنة ما يلي :

0مقابل  3بـ تندلة  اتحادنادي خسارة   

2019ديسمبر 30تسدد قبل تاريخ تندلة  اتحاددج لفريق  0003باإلضافة إلى غرامة مالية   
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