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 رئيسا العربي اسماعيل

 الكاتب زيدان البشير

 اكابر 18/02/2017(مقابلة : نادي اتحاد قمار # نادي شباب سيدي عون  ليوم 31قضية رقم )

 في الشوط الثاني اإلسعاف سيارة غياب ان المقابلة ورقة على بناء
 الشوط الثاني في  اإلسعاف سيارة الرئيسي غياب الحكم تقرير على بناء

 الشوط الثاني في  اإلسعاف سيارة غياب مندوب المقابلة تقرير على بناء 
 مرحلة العودةاتحاد قمار  في لنادي  الحالةاالولىبما ان هذه الحادثة هي : 

   0مقابل    3ب اكابر اتحاد قمار نادي خسارة  /مايلي اللجنة قررت

 نقاط من رصيد اكابر اتحاد قمار  2خصم 

 تسدد FAF قانون من 21 للمادة طبقا اتحاد قمار نادي لفريق دج 10.000.00 مالية باألضافة الى غرامة

 2017 مارس  17  تاريخ قبل

 اكابر 14/02/2017ليوم   سيدي خليل# نادي شباب  شباب الدميثة(مقابلة : نادي 32قضية رقم )

 بداية المقابلةفي  اإلسعاف سيارة غياب ان المقابلة ورقة على بناء
 بداية المقابلة في اإلسعاف  سيارة الرئيسي غياب الحكم تقرير على بناء

 مرحلة العودةفي   شباب الدميثةلنادي  الحالةاالولىبما ان هذه الحادثة هي : 
   0مقابل    3ب اكابر شباب الدميثة نادي خسارة  /مايلي اللجنة قررت

 شباب الدميثةنقاط من رصيد اكابر   2خصم 

 تسدد FAF قانون من 21 للمادة طبقا شباب الدميثة نادي لفريق دج 10.000.00 مالية باألضافة الى غرامة

 2017مارس   17  تاريخ قبل

 سنة20 اقل من  18/02/2017ليوم  اتحاد وغالنة # نادي  اتحاد الحمادين نادي (مقابلة 33قضية رقم )

 اوسط تغيب عن اللقاء اتحاد وغالنةان ورقة المقابلة ان نادي   على بناء
 اوسط تغيب عن اللقاء اتحاد وغالنةتقرير الحكم ان نادي   على بناء .

 /مايلي اللجنة قررت
  0 مقابل   3 ب اوسط اتحاد وغالنةنادي  خسارة 

 قانون من 52 للمادة طبقا اتحاد وغالنةنادي  لفريق دج 15000 مالية غرامةباإلضافة الى 

FAF 2017 مارس  17  تاريخ قبل تسدد 

http://www.lwf-eloued.com/
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 سنة15 اقل من  18/02/2017ليوم  ترجي تقددين # نادي  اتحاد وغالنة نادي (مقابلة 34قضية رقم )

 اصاغر تغيب عن اللقاء اتحاد وغالنةان ورقة المقابلة ان نادي   على بناء
 اصاغر تغيب عن اللقاء وغالنةاتحاد تقرير الحكم ان نادي   على بناء .

 /مايلي اللجنة قررت
  0 مقابل   3 باصاغر  اتحاد وغالنةنادي  خسارة 

 قانون من 52 للمادة طبقا اتحاد وغالنةنادي  لفريق دج 15000 مالية غرامةباإلضافة الى 

FAF 2017 مارس  17  تاريخ قبل تسدد 

 سنة15 اقل من  18/02/2017ليوم  امال مازر # نادي  سيدي خليل نادي (مقابلة 35قضية رقم )

 اصاغر تغيب عن اللقاء سيدي خليلان ورقة المقابلة ان نادي   على بناء
 اصاغر تغيب عن اللقاء سيدي خليلتقرير الحكم ان نادي   على بناء .

 /مايلي اللجنة قررت
  0 مقابل   3 باصاغر  سيدي خليلنادي  خسارة 

 قانون من 52 للمادة طبقا سيدي خليلنادي  لفريق دج 15000 مالية غرامةباإلضافة الى 

FAF 2017 مارس  17  تاريخ قبل تسدد 

 سنة15 اقل من  24/02/2017ليوم  امال المقرن # نادي  شباب تغزوت نادي (مقابلة 36قضية رقم )

 اصاغر تغيب عن اللقاء امال المقرنان ورقة المقابلة ان نادي   على بناء
 اصاغر تغيب عن اللقاء امال المقرنتقرير الحكم ان نادي   على بناء .

 /مايلي اللجنة قررت
  0 مقابل   3 باصاغر  امال المقرننادي  خسارة 

 قانون من 52 للمادة طبقا امال المقرننادي  لفريق دج 15000 مالية غرامةباإلضافة الى 

FAF 2017 مارس  17  تاريخ قبل تسدد 

 سنة20 اقل من  25/02/2017ليوم  شباب كونين # نادي  الزوالية نادي (مقابلة 37قضية رقم )

 اوسط تغيب عن اللقاء شباب كونينان ورقة المقابلة ان نادي   على بناء
 اوسط تغيب عن اللقاء شباب كونينتقرير الحكم ان نادي   على بناء .

 /مايلي اللجنة قررت
  0 مقابل   3 ب اوسط شباب كونيننادي  خسارة 

 قانون من 52 للمادة طبقا شباب كونيننادي  لفريق دج 15000 مالية غرامةباإلضافة الى 

FAF 2017 مارس  17  تاريخ قبل تسدد 

 

http://www.lwf-eloued.com/

