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بناء على ورقة المقابلة -   
بناء على تقرير حكم المقابلة واالستماع إليه -    

نادي رائد سوف حضوروبما أن المقابلة لم تلعب بسبب عدم  -  

من قانون  52بعد االطالع على نص المادة  - FAF   الفئات الصغرى )المعدلة(  

 قررت اللجنة ما يلي :

    أهداف 03نقاط و 03 نادي رائد سوفخسارة 

  2020مارس  20فريق رائد سوف تسدد قبل تاريخ دج ل 15000 - : باإلضافة إلى غرامة مالية

 قضية رقم )12(        المقابلة: نادي أم الطيور ≠ ترجي تكسبت   التاريخ:    2020/02/15         أكابر

بناء على ورقة المقابلة -    
بناء على تقرير حكم المقابلة واالستماع إليه -    

وبما أن المقابلة لم تلعب بسبب عدم حضور نادي ترجي تكسبت -  

الخاصة ببطولة الهواة العام من قانون78و 62بعد االطالع على نص المادة  -  

 قررت اللجنة ما يلي :

00مقابل  03 ترجي تكسبت أكابرنادي خسارة    

دج لنادي 00010نقاط من الرصيد باإلضافة إلى غرامة مالية  06بماأن المقابلة تدخل ضمن مرحلة العودة تخصم 

2020مارس  20تسدد قبل تاريخ ترجي تكسبت     

 قضية رقم )13(        المقابلة: نادي أم الطيور ≠ ترجي تكسبت   التاريخ:   2020/02/15         أواسط

بناء على ورقة المقابلة -    
بناء على تقرير حكم المقابلة واالستماع إليه -    

 العربي إسماعيل  رئيسا

 زيدان البشير عضو

 قضية رقم )11(      المقابلة:   رائد سوف  ≠  شباب مازر علوشة    التاريخ:  2020/02/11       أواسط

  اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية الوادي

منــافســةالة ــلجـــــن  

http://www.lwf-eloued.com/
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وبما أن المقابلة لم تلعب بسبب عدم حضور نادي ترجي تكسبت -  

من قانون  52بعد االطالع على نص المادة  - FAF   الفئات الصغرى )المعدلة(  

 قررت اللجنة ما يلي :

00مقابل  03نادي ترجي تكسبت أواسط خسارة   

2020مارس  20فريق ترجي تكسبت تسدد قبل تاريخ دج ل 15000 -باإلضافة  إلى غرامة مالية :     

 قضية رقم )14(        المقابلة: نادي الطريفاوي≠ شباب مازر علوشة  التاريخ:   2020/02/15      أواسط

بناء على ورقة المقابلة -    
على تقرير حكم المقابلة واالستماع إليهبناء  -    

الطبيبوبما أن المقابلة لم تلعب بسبب عدم حضور  -  

من قانون  14بعد االطالع على نص المادة  - العام لبطولة الفئات الصغرى   

 قررت اللجنة ما يلي :

00مقابل  03أواسط  الطريفاوينادي خسارة   

2020مارس  20تسدد قبل تاريخ  الطريفاويفريق دج ل 5000 -باإلضافة  إلى غرامة مالية :     

 قضية رقم )15(        المقابلة: نادي الطريفاوي≠ شباب مازر علوشة  التاريخ:   2020/02/15      أكابر

بناء على ورقة المقابلة -    
بناء على تقرير حكم المقابلة واالستماع إليه -    

سيارة االسعافوبما أن المقابلة لم تلعب بسبب عدم حضور  -  

بطولةب الخاصة العام الهواة من قانون  21بعد االطالع على نص المادة  -   

 قررت اللجنة ما يلي :

00مقابل  03 أكابرنادي الطريفاوي خسارة   

 الطريفاويدج لنادي 6000غرامة مالية  ومن الرصيد نقطتين بما أن المقابلة تدخل ضمن مرحلة العودة خصم 

2020مارس  20تسدد قبل تاريخ       

 قضية رقم )16(        المقابلة: شباب سيدي عون ≠ إتحاد تندلة   التاريخ:    2020/02/15         أكابر

بناء على ورقة المقابلة -    
بناء على تقرير حكم المقابلة واالستماع إليه -    

المقابلة توقفت بسبب انسحاب نادي إتحاد تندلة من الملعبوبما أن  -  

من قانون العام الخاصة ببطولة الهواة 62بعد االطالع على نص المادة  -  

 قررت اللجنة ما يلي :

00مقابل  03نادي إتحاد تندلة أكابر خسارة    

 إتحاد تندلةدج لنادي 5000غرامة مالية  ونقاط من الرصيد  06أن المقابلة تدخل ضمن مرحلة العودة تخصم  بما

2020مارس  20تسدد قبل تاريخ     
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