
 

  لجنــــــــة التأدیــــــــــــب
  16/01/2018جلسة یوم 

  بن علي بوجمعة –جمغات أحمد : الحاضرون 
  

  :البرید الوارد
 . أكابرمولودیة اینغر  –ورقة مقابلة الشباب الریاضي عین صالح  -
 .أكابرمولودیة اینغر  –تقریر حكم مقابلة الشباب الریاضي عین صالح  -
 .أكابرمولودیة اینغر  –تقریر مندوب مقابلة الشباب الریاضي عین صالح  -
 . أكابرسریع تمنراست  –ورقة مقابلة الوداد الریاضي قطع الواد  -
 .أكابرسریع تمنراست  –تقریر حكم مقابلة الوداد الریاضي قطع الواد  -
 .أكابرسریع تمنراست  –تقریر مندوب مقابلة الوداد الریاضي قطع الواد  -
 . أكابرتھقارت الوسطى  –ورقة مقابلة اتحاد مالطة  -
 . أكابرمستقبل شباب الري  –ورقة مقابلة اتحاد الكھرباء و الغاز  -
 .أكابرمستقبل شباب الري  –تقریر مندوب مقابلة اتحاد الكھرباء و الغاز  -
  .أكابرمستقبل المجاھدین  –ورقة مقابلة تحت القصر  -
 .أكابرمستقبل المجاھدین  –تقریر مندوب مقابلة تحت القصر  -
  .أكابردلس أالبحبوححة  –بلسة أورقة مقابلة نصر  -
 .كابرأدلس أة البحبوح –بلسة أنصر  تقریر حكم مقابلة  -
 . أكابردریان أ مولودیة –ورقة مقابلة وفاق صورو  -
 .أكابر أدریانمولودیة  –تقریر مندوب مقابلة  وفاق صورو  -

  :جدول األعمال 
   و القسم ما فوق الشرفي لمجموعتي عین صالح و تمنراست الشرفي القسم  دراسة قضایا مقابالت 

  القسم الشرفــــي
  05/01/2018بتاریخ  أكابرمولودیة اینغر  –مقابلة الشباب الریاضي عین صالح  38القضیة رقم 

 .للعب الخطیر الشباب الریاضي عین صالح انذار  1710017: بوكار عبد البدیع رخصة رقم  -
 مولودیة اینغر انذار للعب الخطیر  1710626: حمدي الحاج رخصة رقم  -

 
  12/01/2018بتاریخ  أكابرسریع تمنراست  –مقابلة الوداد الریاضي قطع الواد  39: قضیة رقم 

 سریع تمنراست انذار لعرقلة اللعب 1710903: دنة خطاري رخصة رقم  -
 سریع تمنراست انذار لعرقلة اللعب 1710907: بیالل خالد رخصة رقم   -
 الوداد الریاضي قطع الواد انذار لعرقلة اللعب 1730097: كیرامي بدرالدین رخصة رقم  -
-  

 
  اللعباتحاد مالطة انذار لعرقلة  1711071: دمحم رخصة رقم أرقاني موالي  -
واحدة نافذة لسبب نقد ) 01(تھقارت الوسطى یعاقب بمقابلة  1711107: یمن نسیم رخصة رقم أھوقي  -

دج و یسدد خالل شھر ابتداء من تاریخ  1.000,00: غرامة مالیة للفریق تقدر بــ (+) قرارات الحكم زائد 
16/01/2018 

 
 رقلة اللعبتھقارت الوسطى انذار لع 1711104: صقال ابراھیم رخصة رقم  -

 
  

01/02  

 13/01/2018بتاریخ   أكابراتحاد مالطة  –مقابلة تھقار الوسطى  40: قضیة رقم 



 

  
  يــــــــــــل الشرفـــم ما قبـــــــــالقس

  
 

 . اتحاد الكھرباء و الغاز انذار للعب السلبي 1711125: دقدوقة عبد الغني رخصة رقم   -
 . اتحاد الكھرباء و الغاز انذار للمس الكرة بالید 1711124: رقم بوغراري عدنان رخصة  -

 

 . مستقبل المجاھدین انذار للعب السلبي 1711139: بلبالي احمد رخصة رقم  -
 . ت القصر انذار للعب السلبيشباب تح 1710265: سبابو دمحم لمین رخصة رقم  -

  
 

 . لسة انذار لعرقلة اللعبأبنصر  1711187: هللا رخصة رقم   رقاني موالي عبد -
 . دلس انذار للمس الكرة بالیدأحة البحبو 1710087: مریوض دمحم مالك رخصة رقم أ -

  
 
 

 .وفاق صورو انذار لعرقلة اللعب  1711170: اینان عبد الرحمان بیوض رخصة رقم  -
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 رئیـــس اللجــــنــــــة

 جمغات أحمد
  

  

  

  

  

  

  

02/02  

 05/01/2018بتاریخ  أكابرمستقبل شباب الري  –مقابلة اتحاد الكھرباء و الغاز  41: قضیة رقم  

 06/01/2018بتاریخ  أكابرشباب تحت القصر  - مقابلة مستقبل المجاھدین   42: قضیة رقم 

 12/01/2018بتاریخ  أكابردلس أالبحبوحة  –بلسة مقابلة نصر أ 43:قضیة رقم 

 13/01/2018كابر بتاریخ أدریان أمولودیة  –مقابلة وفاق صورو  44:قضیة رقم 


