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 رئيسا العربي اسماعيل

 الكاتب زيدان البشير

  : مقابلة(08قضية رقم )

 سنة20 اقل من  02/12/2016ليوم  وغالنة # نادي  اتحاد العبابسةنادي 

 اواسط تغيب عن اللقاء اتحاد وغالنةان ورقة المقابلة ان نادي   على بناء .

 اواسط تغيب عن اللقاء اتحاد وغالنةتقرير الحكم ان نادي   على بناء .
 /مايلي اللجنة قررت

  0 مقابل   3 ب اواسط  اتحاد وغالنة نادي خسارة 

 من 52 للمادة طبقا اتحاد وغالنة  .نادي لفريق دج 15000 مالية غرامةباإلضافة الى 

 2017 جانفي  18  تاريخ قبل تسدد FAF قانون

 
  : مقابلة(09قضية رقم )

 سنة20 اقل من  09/12/2016ليوم   شبيبة كونين# نادي  شباب الدميثة نادي 

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

 اواسط تغيب عن اللقاء شبيبة كونينتقرير الحكم ان نادي   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 جانفي  18  تاريخ قبل تسدد FAF قانون
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  : مقابلة(10قضية رقم )

 سنة20 اقل من  17/12/2016ليوم  وفاق الطالب العربي# نادي  اتحاد األصنامنادي 

 اواسط تغيب عن اللقاء ان ورقة المقابلة ان نادي وفاق الطالب العربي  على بناء .

 تقرير الحكم ان نادي وفاق الطالب العربي اواسط تغيب عن اللقاء  على بناء .
 /مايلي اللجنة قررت

  0 مقابل   3 ب اواسط  وفاق الطالب العربي نادي خسارة 

 للمادة طبقا  وفاق الطالب العربي .نادي لفريق دج 15000 مالية غرامةباإلضافة الى 

 2017 جانفي  18  تاريخ قبل تسدد FAF قانون من 52
  : مقابلة(11قضية رقم )

 سنة 15اقل من  12/12/2016ليوم  كاس الوالية   ترجي تقددين# نادي  سيدي خليل نادي 

  نادي سيدي خليلمن طرف  حضور الطبيبان المقابلة لم تلعب بسبب عدم   على بناء
 /مايلي اللجنة قررت

 تأهل نادي ترجي تقددينو  0 مقابل   3 ب اصاغر نادي سيدي خليل نادي خسارة 

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

 2017 جانفي  18  تاريخ قبل تسدد FAF الفئات الصغرى

 (مقابلة : 12قضية رقم )

 سنة17 اقل من  12/12/2016ليوم  كاس الوالية   ترجي تقددين# نادي  سيدي خليل نادي 

  نادي سيدي خليلمن طرف  حضور الطبيبان المقابلة لم تلعب بسبب عدم   على بناء
 /مايلي اللجنة قررت

 تأهل نادي ترجي تقددينو  0 مقابل   3 ب اشبال نادي سيدي خليل نادي خسارة 

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

 2017 جانفي  18  تاريخ قبل تسدد FAF الفئات الصغرى
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