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 رئيسا العربي اسماعيل

 الكاتب زيدان البشير
  سنة 15اقل من  16/03/2018ليوم   اتحاد وغالنة# نادي   شباب تقددين(مقابلة : نادي 13قضية رقم )

 المقابلة حكم تقرير على بناء
 ان ورقة المقابلة   على بناء

  توفير سيارة اسعاف من طرف نادي شباب تقددينان المقابلة لم تلعب بسبب 

 الفئات الصغرى FAF قانون من   14على المادة  االطالعبعد 

 /مايلي اللجنة قررت
   0 مقابل   3 ب  شباب تقدديننادي  نادي خسارة 

 تقددين شباب ناديل دج 5000 مالية غرامة

  2018 ماي 16 اريخقبل ت الغرامة  تسدد
 سنة91اقل من  29/03/2018ليوم  وفاق الطالب العربي# نادي   اتحاد وغالنة(مقابلة : نادي 32قضية رقم )

 المقابلة حكم تقرير على بناء
 بعد األستماع الى الحكم الرئيسي

 عدم حضور الفريقينان المقابلة لم تلعب بسبب بم
 اواسط لفريق اتحاد وغالنة بمان ان هذا الغياب األول في مرحلة العودة
 اواسط وفاق الطالب العربيلفريق  بمان ان هذا الغياب األول في مرحلة العودة

 في مرحلة العودة( االول) الغياب     2018جانفي   24الصادر بتاريخ   86رقم بعد االطالع على  المنشور 

 /مايلي اللجنة قررت
   0 مقابل   3 ب  ووفاق الطالب العربي اتحاد وغالنة الفريقين خسارة 

  2018 ماي 17 اريخقبل ت الغرامة  تسددو  اتحاد وغالنة ناديل دج 00030 مالية غرامة

  2018 ماي 17 اريخقبل ت الغرامة  تسددو لب العربيوفاق الطا ناديل دج 00030 مالية غرامة 

 
 سنة91اقل من  14/04/2018ليوم  اتحاد العقلة# نادي   وغالنةاتحاد (مقابلة : نادي 33قضية رقم )

 المقابلة حكم تقرير على بناء
 االطالع على ورقة المقابلةبعد 
 الى الحكم الرئيسي االستماعبعد 

 نادي اتحاد وغالنةحضورعدم ان المقابلة لم تلعب بسبب بم
 اواسط لفريق اتحاد وغالنة العودة في مرحلة الثانيبمان ان هذا الغياب 

 في مرحلة العودة( الثاني) الغياب     2018جانفي   24الصادر بتاريخ   86رقم بعد االطالع على  المنشور 

 /مايلي اللجنة قررت
 17 اريخقبل ت الغرامة  تسددو  اتحاد وغالنة ناديل دج 00006 مالية غرامةباألضافة      0مقابل    3ب اتحاد وغالنة فريق خسارة 

 اكابر اتحاد وغالنة نادي من رصيد  نقطة  1خصم  و  2018 ماي
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