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 رئيسا العربي اسماعيل

 عضو زيدان البشير

 اكابر 20/11/2018 اولمبيك اكفادو # تحدي الحمرايةنادي  (مقابلة :03قضية رقم )
 بناء على ورقلة  المقابلة 

 تقرير حكم المقابلة  على بناء
 حكم المقابلةل بعد االستماع

دقيقة   17تحدي الحمراية  في الوقت المحدد )طرف فريق  توفير الطبيبعدم لم تلعب بسبب وبما أن المقابلة 

  حسب تقرير الحكم ( بعد الوقت الرسمي النطالق المقابلة 
 من القانون العام الخاص  ببطولة الهواة  78و   21بعد االطالع على نص المادتين : 

 مرحلة الذهابمن تحدي الحمراية في  الخطأ االولبمان هذا 
 /مايلي اللجنة قررت 
  0 مقابل   3 ب اكابر تحدي الحمراية نادي خسارة 

 2019 جانفي 01   تاريخ قبل تسدد تحدي الحمراية  نادي لفريق دج 0003 مالية الى غرامة باإلضافة
 اواسط  20/11/2018 شبيبة سوف # حي النصرشباب  (مقابلة :04قضية رقم )

 تقرير حكم المقابلة  على بناء
 بناء على ورقلة  المقابلة 

 سوف شبيبة اواسط نادي حضور وبما أن المقابلة لم تلعب بسبب عدم 
 ) المعدلة (الفئات الصغرى   FAF قانون من 52بعد االطالع على نص المادة :  

 /مايلي اللجنة قررت

  0 مقابل   3 ب اواسط شبيبة سوف نادي خسارة 

 2019 جانفي 01   تاريخ قبل تسدد شبيبة سوف نادي لفريق دج 50001 مالية باإلضافة الى غرامة
  اكابر 20/11/2018 شبيبة سوف # حي النصرشباب  (مقابلة :05قضية رقم )

 تقرير حكم المقابلة  على بناء
 بناء على ورقلة  المقابلة 

 شبيبة سوف حضور  اكابر ناديوبما أن المقابلة لم تلعب بسبب عدم 

 من القانون العام الخاص  ببطولة الهواة  78و   21بعد االطالع على نص المادتين : 

   0مقابل    3ب اكابر شبيبة سوف نادي خسارة  /مايلي اللجنة قررت

   شبيبة سوفنقاط من رصيد نادي  03 تخصم ن المقابلة تدخل ضمن مرحلة الذهابأبم

  2019 جانفي 01   تاريخ قبل تسدد شبيبة سوف نادي لفريق دج 5000 مالية باإلضافة الى غرامة
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