
  لجنة التأدیب

  23/01/2018:جلسة یوم 

  بن علي بوجمعة –جمغات احمد : الحاضرون 

  

  :البرید الوارد 

 .النجم الریاضي صورو لمعلمین اكابر  –ورقة مقابلة وفاق الري بالھقار  -
 .النجم الریاضي صورو لمعلمین اكابر  –تقریر حكم مقابلة وفاق الري بالھقار  -
 .الھالل الریاضي امشون اكابر  –موفلون ورقة مقابلة مستقبل االرویة  -
 .الھالل الریاضي امشون اكابر  –تقریر حكم مقابلة االرویة موفلون  -
 .الشعار الریاضي نھقار اكابر  –مقابلة االتحاد الریاضي نھقار ورقة  -
 .الشعار الریاضي نھقار اكابر  –تقریر حكم مقابلة االتحاد الریاضي نھقار  -
 .وفاق حینون اكابر  –قسطن ورقة مقابلة مستقبل ا -
 .وفاق حینون اكابر  –تقریر حكم مقابلة مستقبل اقسطن  -
 .وفاق حینون اكابر  –تقریر مندوب مقابلة مستقبل اقسطن  -
 .المستقبل الریاضي المجاھدین اكابر  –ورقة مقابلة وداد اینغر  -
 .المستقبل الریاضي المجاھدین اكابر  –تقریر حكم مقابلة وداد اینغر  -

  :جدول االعمال 

دراسة قضایا مقابالت القسم الجھوي الثاني والقسم ماقبل الشرفي لمجموعتین عین صالح و  -
 .تمنراست

  القسم الجھوي الثاني   

  19/01/2018النجم الریاضي صورو لمعلمین اكابر بتاریخ –مقابلة وفاق الري بالھقار  45:قضیة رقم

 .وفاق الري بالھقار انذار لعرقلة اللعب  1710059:عثمان رخصة رقم  بن قویدر -
وفاق الري بالھقار انذار لعدم احترام المسافة القانونیة  1710523:بوحي دمحم امین رخصة رقم  -

. 
 .وفاق الري بالھقار انذار لعرقلة اللعب  1710001:بالخیر یزید رخصة رقم  -
 .وفاق الري بالھقار انذار لعرقلة اللعب 1710060:بن مبیریك عبد الباسط رخصة رقم  -
 .النجم الریاضي صورو لمعلمین انذار لعرقلة اللعب1710076:امریوض دمحم رخصة رقم  -
لریاضي صورو لمعلمین یعاقب بأربعة النجم ا1710440:سحنون دمحم رخصة رقم  -

م واللفاظ الغیر الئقة مقابالت نافذة لسب بعد المقابلة تم اشھار البطاقة الحمراء لسبب الشت)04(
 دج وتسدد 10.000.00: غرامة مالیة للفریق ب (+) والغیر ریاضیة تجاه حكم والمساعدین زائد

  .23/01/2018خالل الشھر ابتداء من تاریخ 
  



 19/01/2018الھالل الریاضي امشون اكابر بتاریخ  –مقابلة مستقبل االرویة موفلون  46قضیة رقم 

واحدة ) 01(مستقبل االرویة موفلون یعاقب بمقابلة  1710110:عبد الكریم رخصة رقم  بلخیر -
دج وتسدد حالل  2.000.00:غرامة مالیة تقدر ب (+) نافذة لسبب نقد قرارات الحكم زائد

 .23/01/2018:الشھر ابتداء من تاریخ 

  20/01/2018اكابر بتاریخ الشعار الریاضي نھقار  –مقابلة االتحاد الریاضي نھقار  47:قضیة رقم 

 .الشعار الریاضي نھقار انذار لعرقلة اللعب  1710407:غالیسو زكریاء رخصة رقم  -
واحدة ) 01(االتحاد الریاضي نھقار یعاقب بمقابلة  1710476:بن علي دحمان رخصة رقم  -

 .نافذة بسبب اخذ بطاقتین لعرقلة اللعب 
واحدة نافذة ) 01(عاقب بمقابلة ییاضي نھقار االتحاد الر 1710479: والي زكریاء رخصة رقم  -

 .لسبب اخذ بطاقتین للمس الكرة بالید عمدا 
  القسم ماقبل الشرفي 

  13/01/2018وفاق حینون اكابر بتاریخ  –مقابلة مستقبل اقسطن  48:قضیة رقم 

 .وفاق حینون انذار لعرقلة اللعب الخطیر  1710791: نعاس عبد الحكیم رخصة رقم  -
 .مستقبل اقسطن انذار للعب السلبي  1710216 فواد رخصة رقم بن یعیش دمحم -
 .مستقبل اقسطن انذار لعرقلة اللعب1710720:بن عبد القادر اسامة رخصة رقم  -

  12/01/2018مستقبل الریاضیة المجاھدین اكابر بتاریخ  –مقابلة وداد اینغر  49قضیة رقم 

 .للعب السلبي  إنذار نغرإوداد  1710768:منصوري عبد الباسط رخصة رقم  -
  
  
  
  
  
  
  
  

 رئیس اللجنة       

 جمغات احمد         


