
  بــــــــدیأة التـــــلجن

  20/12/2017جلسة یوم : 
  بن علي بوجمعة –حمد الحاضرون : جمغات أ

  البرید الوارد :

 وفاق فقارة الزوي اكابر . –مل الشویطر اینغر ورقة مقابلة أ -

 كابر .أمل فقارة الزوى أ –مل الشویطر اینغر تقریر حكم مقابلة أ -

 كابر .االتحاد الریاضي نھقار أ –ي بالھقار ورقة مقابلة وفاق الر -

 كابر .االتحاد الریاضي نھقار أ –ي بالھقار تقریر حكم مقابلة وفاق الر -

 كابر .الھالل الریاضي أمشون أ –ورقة مقابلة النجم الریاضي صورو لمعلمین  -

 كابر .الھالل الریاضي أمشون أ –مقابلة النجم الریاضي صورو لمعلمین تقریر مندوب  -

 كابر .مستقبل شباب لحدب أ –النادي الریاضي شباب سیالفن  ورقة مقابلة -

 كابر .مستقبل شباب لحدب أ –مقابلة النادي الریاضي شباب سیالفن تقریر مندوب  -

 كابر .النادي الریاضي سمبك اینغر أ –ریة یورقة مقابلة المستقبل الریاضي الجماھ -

 كابر .النادي الریاضي سمبك اینغر أ –ریة یتقریر حكم مقابلة المستقبل الریاضي الجماھ -

 كابر .النادي الریاضي سمبك اینغر أ –ریة یتقریر مندوب المقابلة المستقبل الریاضي الجماھ -

 كابر .النجم الریاض البركة أ –مل فقارة الزوي ورقة مقابلة أ -

 كابر .النجم الریاض البركة أ –مل فقارة الزوي تقریر حكم مقابلة أ -

 كابر .النجم الریاض البركة أ –مل فقارة الزوي بلة أمقا تقریر مندوب -

 كابر .مستقبل األرویة موفلون أ –ورقة مقابلة الشعار الریاضي نھقار  -

 كابر .مستقبل األرویة موفلون أ –تقریر حكم مقابلة الشعار الریاضي نھقار  -

 كابر .أرویة موفلون مستقبل األ –مقابلة الشعار الریاضي نھقار تقریر مندوب  -

  عمال :جدول األ

 دراسة قضایا مقابالت القسم الشرفي (ب) و القسم الجھوي الثاني لمجموعتي عین صالح وتمنراست -

  القسم الشرفي (ب)

  16/12/2017كابر بتاریخ وفاق فقارة الزوي أ –نغر یا شویطرالمل مقابلة أ21قضیة :

 وفاق الزوي انذار لعرقلة اللعب . 1710574بن زق مولود رخصة رقم : -

 نغر انذار لمس الكرة بالید .یمل الشویطر اأ 1730050معطاهللا عبد المالك رخصة رقم :  -

نافذة )مقابالت 04نغر یعاقب بأربعة(یامل الشویطر ا1730048صلوحي معطا� عبد المالك رخصة رقم:  -

.وتسدد خالل دج5.000.00لسبب الشتم والسب اتجاة الحكم المقابلة زائد (+) غرامة مالیة للفریق تقدر ب :

  .20/12/2017شھر ابتداء من تاریخ : 

  القسم الجھوي الثاني

  15/12/2017كابر بتاریخاالتحاد الریاضي نھقارأ –ي بالھقارمقابلة وفاق الر 22قضیة

 ي بالھقار انذار للعب الخطیر.وفاق الر 1710519وھاب رخصة رقم :دحو عبد ال -

 .ي بالھقار انذار للعب الخطیروفاق الر 1710523رخصة رقم :  مینبویحي دمحم أ -

 اد الریاضي نھقار انذار لعرقلة اللعب.االتح 1710475تز با� رخصة رقم :وقیل مع -

 التحاد الریاضي نھقار انذار للعب الخطیر  .ا 1710478ببوش عبد النور رخصة رقم :  -

 قار انذار لعرقلة للعب .التحاد الریاضي نھا 1710490بلة عدنان رخصة رقم : -

 االتحاد الریاضي نھقار انذار لتضیع الوقت . 1710477دابو ولید رخصة رقم : -



  15/12/2017مشون بتاریخالھالل الریاضي أ-ضي صورو لمعلمینمقابلة النجم الریا 23قضیة: 

 لیدللمس الكرة باالنجم الریاضي صورو لمعلمین انذار  1710074شقیني مصطفي رخصة رقم : -

 مشون انذار لتضیع الوقت.الھالل الریاضي أ 1710501ند كرزیكة رخصة رقم :خ -

  15/12/2017كابر بتاریخ مستقبل شباب لحدب أ –مقابلة النادي الریاضي شباب سالفن 24قضیة:

  مستقبل شباب لحدب انذار لعرقلة اللعب . 1710157بیباهللا یاسین رخصة رقم : -

  16/12/2017كابر بتاریخ ینغر أالنادي الریاضي سمباك ا –ة رییاھمقابلة المستقبل الریضي الجم25قضیة:

 نغر انذار لعرقلة اللعب.یالنادي الریاضي سمباك ا 1710179بن عبد النبي عبد الحق رخصة رقم: -

)واحدة نافذة لسبب 1نغر یعاقب بمقابلة (یالنادي الریاضي سمباك ا 171090جمغات اسماعیل رخصة رقم : -

دج وتسدد خالل الشھر ابتداء من تاریخ  2.000.00د (+) غرامة مالیة للفریق تقدر بي :نقد قرار الحكم زائ

20/12/2017. 

) نافذة لسبب 01نغر یعاقب بمقابلة (یالنادي الریاضي سمباك ا 1710193صماكي ابراھیم رخصة رقم : -

 اخذه لبطاقتین صفرویتین (مطرود).

 .ریة انذار للعب السلبيیالجماھ المستقبل الریاضي1710380یوب رخصة رقم :ھداوي أ -

  16/12/2017كابر بتاریخ النجم الریاضي البركة أ-ارة الزويمل فقمقابلة أ26قضیة :

 النجم الریاضي البركة انذار للعب الخطر . 1710296دي حمو عبد هللا رخصة رقم :یبن س -

 .النجم الریاضي البركة انذار لعرقلة للعب  1710308یوب رخصة رقم : بقي أ -

 ید.لمس الكرة باللفقارة الزوي انذار مل أ 1710204عبد الجبار رخصة رقم :  بن مسعود -

    16/12/2017كابر بتاریخ ألرویة موفلون أمستقبل ا–مقابلة الشعار الریاضي نھقار 27قضیة:

 لید عمدا.المس الكرة بلالشعار الریاضي نھقار انذار 1710455اھیم رخصة رقم ابربیداري  -

 الشعار الریاضي نھقار للعب الخطیر. 1710456عبد الحكیم رخصة رقم : زوكاني -

 ب السلبيالشعار الریاضي نھقار انذار للع1710772عبد الرحمان عبد الغاني رخصة رقم : -

 ویة موقلون انذار لعدم احترام المسافة القانونیة .مستقل األر 1710046ریاء رخصة رقم :صباري زك -

 .ویة موقلون انذار للعب السلبيمستقل األر 1710009رخصة رقم : أوالد دینال موسى -

  

 

 رئیـــــس اللجنــــة

   دحمأات ــجمغ

 


