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 الشرفيماقبل  تاجرونة 20/11/0212 جيل بلدية الغيشة –شباب اللماية 

 لم يقوموا بسحب إجازات الالعبين.بما أن نادي اللماية 

 لهذا السبب قررت اللجنة مايلي:

 : من قانون كرة القدم هواة 20بالمادة  عمال

 خسارة المباراة 

  نقاط من رصيد نادي شباب اللماية 20خصم 

  دج تسدد خالل شهر ابتداءاً من نشرها على الموقع الرسمي 0222غرامية مالية بـ 

  أهداف( 20نقاط +  20نقاط المباراة لنادي جيل الغيشة بثالث أهداف )منح 
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 الشرفيماقبل  أنفوس 10/11/0212 النجم ص الحاج المشري –شباب اللماية 

 بما أن نادي اللماية لم يقوموا بسحب إجازات الالعبين.

 لهذا السبب قررت اللجنة مايلي:

 من قانون كرة القدم هواة : 20بالمادة  عمال

 خسارة المباراة 

  نقاط من رصيد نادي شباب اللماية 20خصم 

  دج تسدد خالل شهر ابتداءاً من نشرها على الموقع الرسمي 0222غرامية مالية بـ 

 ( 20نقاط +  20منح نقاط المباراة لنادي نجم الحاج المشري بثالث أهداف )أهداف 
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 الشرفيماقبل  قصر الحيران 10/11/0212 بدر األغواط –ماي  20

 بناءا على ورقة المباراة

 وبناءاً على تقرير مندوب المباراة

 قررت اللجنة مايلي:

 من قانون كرة القدم هواة 05عمال بالمادة 

  ماي 20خسارة المباراة لنادي 

 ( نقطة من رصيد نادي 21خصم )ماي 20 

  تسدد خالل شهر ابتداءا من نشرها على الموقع الرسمي.دج  0222غرامية مالية بـ 

  أهداف( 20نقاط +  20بثالث أهداف ) بدر األغواطنقاط المباراة لنادي منح 
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 الشرفيماقبل  قصر الحيران 10/11/0212 نادي ن.بن شهرة –ماي  20

 بناءا على ورقة المباراة

 وبناءاً على تقرير مندوب المباراة

 بناءا على تقرير األمن

 قررت اللجنة مايلي:

 لهذه األسباب قررت اللجنة مايلي: 

  12:02على الساعة  00/10/0212برمجة المباراة يوم إعادة 

22 

 الشرفيماقبل  أنفوس 11/11/0212 جيل الغيشة –نجم الحاج المشري 

 بناءاً على ورقة المباراة 

 وبناءا على تقرير مندوب المباراة

 :قررت اللجنة مايلي

 خسارة المباراة من نادي نجم الحاج المشري 

  الحاج المشرينقاط من رصيد نادي  20خصم 

  دج تسدد خالل شهر ابتداءا من نشرها على الموقع الرسمي 0222غرامة مالية بـ 

 ( 20نقاط +  20منح نقاط المباراة لنادي جيل الغيشة بثالث اهداف )أهداف 
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 12/11/0212 نادي ن.بن شهرة –بدر األغواط 
المركب الرياضي 

 فيفري 81
 الشرفيماقبل 

 المباراةبناءاً على ورقة 

 وبناءا على تقرير مندوب المباراة

 من قانون كرة القدم هواة 01طبقا للمادة 

 قررت اللجنة مايلي:

 خسارة المباراة من نادي بدر األغواط 

  دج تسدد خالل شهر ابتداءا من تاريخ نشرها على الموقع الرسمي؟ 0222غرامة مالية 

 أهداف( 20نقاط +  20بثالث اهداف ) منح نقاط المباراة لنادي بن.بن شهرة 

 


