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 رئيسا العربي اسماعيل

 عضو زيدان البشير

  : مقابلة(02قضية رقم )

 سنة 15اقل من  30/10/2016ليوم   شباب تغزوت# نادي  وفاق الطالب العربينادي 

ان المقابلة لم تلعب بسبب عدم استخراج االجازات من طرف شباب تغزوت من   على بناء
 الرابطة لعدم تقديم ملفات الالعبين

 /مايلي اللجنة قررت
  0 مقابل   3 ب اصاغر شباب تغزوت نادي خسارة 

 من 52 للمادة طبقا شباب تغزوت نادي لفريق دج 15000 مالية غرامةباألضافة الى 

 2016 ديسمبر  08  تاريخ قبل تسدد FAF قانون
 (مقابلة : 03قضية رقم )

 سنة17 اقل من  30/10/2016# نادي شباب تغزوت  ليوم  وفاق الطالب العربينادي 

ان المقابلة لم تلعب بسبب عدم استخراج االجازات من طرف شباب تغزوت من   على بناء
 الرابطة لعدم تقديم ملفات الالعبين

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

 من 52 للمادة طبقا شباب تغزوت نادي لفريق دج 15000 مالية غرامةباألضافة الى 

 2016 ديسمبر  08  تاريخ قبل تسدد FAF قانون
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 (مقابلة : 04قضية رقم )

 سنة 15اقل من  01/11/2016ليوم   شباب كونين# نادي  شباب تغزوتنادي 

ان المقابلة لم تلعب بسبب عدم استخراج االجازات من طرف شباب تغزوت من   على بناء
 الرابطة لعدم تقديم ملفات الالعبين

 /مايلي اللجنة قررت
  0 مقابل   3 ب اصاغر شباب تغزوت نادي خسارة 

 من 52 للمادة طبقا شباب تغزوت نادي لفريق دج 15000 مالية غرامةباألضافة الى 

 2016 ديسمبر  08  تاريخ قبل تسدد FAF قانون

 ( مقابلة 05قضية رقم )

 سنة  20اقل من  05/11/2016ليوم   شباب الدميثة# نادي   سيدي خليلنادي  

 ان ورقة المقابلة ان نادي شباب الدميثة اواسط تغيب عن اللقاء  على بناء .

 اواسط تغيب عن اللقاء تقرير الحكم ان نادي شباب الدميثة  على بناء .
 /مايلي اللجنة قررت

  0 مقابل   3 ب اصاغر شباب الدميثة نادي خسارة 

 من 52 للمادة طبقا  الدميثةشباب  نادي لفريق دج 15000 مالية غرامةباألضافة الى 

 2016 ديسمبر  08  تاريخ قبل تسدد FAF قانون
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