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 رئيسا العربي اسماعيل

 الكاتب زيدان البشير
 سنة 17اقل من 19/03/2017# نادي ترجي تقددين  كاس الوالية  ليوم  مازر(مقابلة : نادي 41قضية رقم )

 ان ورقة المقابلة ان المقابلة لم تلعب بسبب عدم حضور الطبيب   على بناء .

 ان المقابلة لم تلعب بسبب عدم حضور الطبيب من طرف نادي مازر  على بناء
 /مايلي اللجنة قررت

 وتأهل نادي ترجي تقددين  0 مقابل   3 ب اشبالنادي مازر  نادي خسارة 

 قانون من 14 للمادة طبقا سيدي خليل نادي لفريق دج 5000 مالية غرامةباألضافة الى 

 2017 افريل  20  تاريخ قبل تسدد FAF الفئات الصغرى

 اكابر 18/03/2017ليوم  شبيبة كونين # نادي  شباب الدميثة نادي  (مقابلة : 42قضية رقم )

 ان ورقة المقابلة ان نادي شبيبة كونين تغييب عن اللقاء  على بناء .

 تقرير الحكم المقابلة لم تجر بسبب شبيبة كونين تغييب عن اللقاء  على بناء .
 المقابلة كانت تدخل في مرحلة العودةوبمأن 

 FAF قانون من 62 المادة وبعد االطالع على

 /مايلي اللجنة قررت

  0 مقابل   3 ب اكابر شبيبة كونين  نادي خسارة

 اكابرنادي شبيبة كونين نقاط من رصيد   06ناقص 

 20 تاريخ  قبل تسددشبيبة كونين   .نادي لفريق دج 15000  مالية غرامةباإلضافة الى 

 2017 افريل 

 منسحب نهائيا من البطولة اكابر يعتبر نادي شبيبة كونين لهذا ان هذا الغياب هو الثالث

النهائي تم في مرحلة العودة  هوبمأن هذا األنسحاب FAF قانون من 63 للمادة وتطبيقا

فإن كل النتائج الخاصة بشبيبة كونين في مرحلة العودة تلغى اما نتائج الذهاب تبقى على 
 حالها
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 20اقل من  18/03/2017ليوم  شبيبة كونين # نادي  شباب الدميثة (مقابلة : نادي 43قضية رقم )

 ان ورقة المقابلة ان نادي شبيبة كونين اواسط تغيب عن اللقاء  على بناء .

 تقرير الحكم ان نادي شبيبة كونين اواسط تغيب عن اللقاء  على بناء .
 /مايلي اللجنة قررت

  0 مقابل   3 ب اواسط شبيبة كونين  نادي خسارة 

 من 52 للمادة طبقا شبيبة كونين  .نادي لفريق دج 15000 مالية غرامةباإلضافة الى 

 2017 افريل  20  تاريخ قبل تسدد FAF قانون
 

اقل  19/03/2017كاس الوالية  ليوم   شباب سيدي عون# نادي  نادي امال المقرن(مقابلة : 44قضية رقم )

 سنة51 من

ان ورقة المقابلة ان المقابلة لم تلعب بسبب عدم اكتمال النصاب لفريق سيدي   على بناء .

 فقط العبين  9عون 

لم تلعب بسبب عدم اكتمال النصاب لفريق  ان المقابلةتقرير الحكم الرئيسي   على بناء .

 العبين  9سيدي عون 

بسبب عدم اكتمال النصاب وتاكيده ان المقابلة لت تجر  بعد االستماع للحكم المساعد 
 العبين  9لفريق سيدي عون 

 عونبعد االطالع على التقرير المقدم من طرف نادي سيدي 
 نادي سيدي عون لرئيس بعد االستماع 

 
 /مايلي اللجنة قررت

 طبقاامال المقرن وتأهل نادي   0 مقابل   3 ب اصاغر سيدي عوننادي  نادي خسارة 

  FAF الفئات الصغرى قانون من 49 للمادة
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