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 رئيسا العربي اسماعيل

 عضو زيدان البشير

 اكابر 09/02/2019 اولمبي تغزوت # تحدي الحمراية (مقابلة :21قضية رقم )
 تقرير حكم المقابلة  على بناء

 بناء على ورقلة  المقابلة 
 اولمبي تغزوت حضور  اكابر ناديوبما أن المقابلة لم تلعب بسبب عدم 

 من القانون العام الخاص  ببطولة الهواة  78و   62بعد االطالع على نص المادتين : 

   0مقابل    3ب اكابر اولمبي تغزوت نادي خسارة  /مايلي اللجنة قررت

 اولمبي تغزوتنقاط من رصيد نادي  06 تخصم العودةبمأن المقابلة تدخل ضمن مرحلة 

 2019 مارس 11   تاريخ قبل تسدد اولمبي تغزوت نادي لفريق دج1 5000 مالية باإلضافة الى غرامة

 اكابر  اولمبي تغزوتاالول لفريق الغياب يعتبر هذا مالحظة 
 

 اواسط 09/02/2019 اولمبي تغزوت # الحمرايةتحدي  (مقابلة :22قضية رقم )
 تقرير حكم المقابلة  على بناء

 بناء على ورقلة  المقابلة 
 اولمبي تغزوت حضور  اواسط ناديوبما 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 اولمبي تغزوت نادي خسارة 

 2019 مارس 11   تاريخ قبل تسدد اولمبي تغزوت نادي لفريق دج 50001 مالية باإلضافة الى غرامة
 اكابر 09/02/2019 شباب الدميثة # اتحاد المغير (مقابلة :23قضية رقم )

 بناء على ورقلة  المقابلة  تقرير حكم المقابلة  على بناء
 شباب الدميثة حضور  اكابر ناديوبما أن المقابلة لم تلعب بسبب عدم 

 من القانون العام الخاص  ببطولة الهواة  78و   62بعد االطالع على نص المادتين : 

   0مقابل    3ب اكابر شباب الدميثة نادي خسارة  /مايلي اللجنة قررت

 شباب الدميثةنقاط من رصيد نادي  06 تخصم العودةبمأن المقابلة تدخل ضمن مرحلة 

 2019 مارس 11   تاريخ قبل تسدد شباب الدميثة نادي لفريق دج 50001 مالية باإلضافة الى غرامة

 اكابر  شباب الدميثةلفريق  الغياب الثانييعتبر هذا مالحظة 
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 اكابر 09/02/2019 شبيبة سوف # شباب تغزوت (مقابلة :24قضية 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   62بعد االطالع على نص المادتين : 

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

 شبيبة سوفنقاط من رصيد نادي  06 تخصمبمأن المقابلة تدخل ضمن مرحلة العودة 

 2019 مارس 11   تاريخ قبل تسدد شبيبة سوف نادي لفريق دج50001 مالية باإلضافة الى غرامة

 شبيبةالثالث لفريق الغياب هذا  وبمأن من القانون العام الخاص  ببطولة الهواة 63على المادة  االطالعوبعد 

اكابر في مرحلة العودة تعتبر  شبيبة سوف ناديكل النتائج مقابالت الذي يعتير غياب عام ف اكابر  سوف
  ملغاة

 

  17/01/2019 اجتماع التقيمي لفرق ما قبل الشرفي ليوم  (مقابلة :25قضية رقم )
 17/01/2019 اجتماع التقيمي لفرق ما قبل الشرفي ليومبعد غياب نادي شبيبة سوف عن 

 /مايلي اللجنة قررت من القانون العام الخاص  ببطولة الهواة 132 بعد االطالع على نص المادة :  

 2019 مارس 11   تاريخ قبل تسدد شبيبة سوف نادي لفريق دج 00020 مالية غرامة
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