
  بـــــیة  التأدــــلجن
  2018 / 01 / 28 : جلسة یوم

  بن علي بوجمعة -جمغات احمد   : الحاضرون

  البرید الوارد

 تھقارت الوسطى  اكابر –زام ــة عین قـة مقابلـــــورق   -
 تھقارت الوسطى اكابر -تقریر حكم مقابلة عین قزام  -
 تحت لقصر اكابر -ة مقابلة اتحاد الكھرباء والغازورقـ -
 تحت لقصر اكابر - تقریر حكم مقابلة اتحاد الكھرباء و الغاز -
 تحت لقصر اكابر - تقریر مندوب مقابلة اتحاد الكھرباء والغاز -
 اتحاد مالطة اكابر –ورقة مقابلة سریع تمنراست  -
 اتحاد مالطة اكابر –تقریر حكم مقابلة سریع تمنراست  -
 بلسة اكابرنصر أ –ورقة مقابلة وفاق صورو  -
 بلسة اكابرأنصر  –م مقابلة وفاق صورو تقریر حك -
 تیفكراوین ادلس اكابر –ورقة مقابلة مولودیة ادریان  -
 تیفكراوین ادلس اكابر –تقریر حكم مقابلة مولودیة ادریان  -
 تیفكراوین ادلس اكابر –تقریر مندوب مقابلة مولودیة ادریان  -
 سریع تمنراست اكابر –ورقة مقابلة تھقار الوسطي  -
 سریع تمنراست اكابر –تقریر حكم مقابلة تھقار الوسطي  -
 البحبوحة ادلس اكابر  –ورقة مقابلة تیفكراوین ادلس  -
 مولودیة ادریان اكابر –ورقة مقابلة سریع ابلسة  -
 مولودیة ادریان اكابر –تقریر حكم مقابلة سریع ابلسة  -
 كابراتحاد مالطة أ –ورقة مقابلة النجوم  -
 أكابراتحاد مالطة  –تقریر حكم مقابلة النجوم  -
 صوروا كابروفاق  –ورقة مقابلة التضامن ادلس  -
 صوروا كابروفاق  –تقریر حكم مقابلة التضامن ادلس  -

  :جدول االعمال 

 . قبل الشرفي لمجموعتین عین صالح و تمنراست الشرفي والقسم مادراسة قضایا مقابالت  -
  رفيـــل الشــقب اـــالقسم م

19/01/2018تحت القصر اكابر بتاریخ  –مقابلة اتحاد الكھرباء والغاز  50:قضیة رقم   

لسبب مسك  ) S.A.S( اتحاد الكھرباء والغاز یعاقب بمقابلة فقط  1711112:كمبو عبد الجبار رخصة رقم  -
 .الكرة خارج منطقة الجزاء

 . لعرقلة اللعب إنذارتحت لقصر 1710268:سبابو صالح رخصة رقم  -

 

  



  يـــشرفــم الـــالقس

  20/01/2018اتحاد مالطة اكابر بتاریخ  –مقابلة سریع تمنراست  51:قضیة رقم 

 اتحاد مالطة انذار لعرقلة اللعب 1711070 :لعربي بوعالم رخصة رقم  -
 اتحاد مالطة انذار لعرقلة اللعب 1711082: زیتوني عبد الباسط رخصة رقم  -
 سریع تمنراست انذار لعرقلة اللعب1710908:لعروسي دمحم رخصة رقم  -
 سریع تمنرست انذار لعرقة اللعب1710893: دمحم رخصة رقم رقادي مبارك  -
  سریع تمنراست انذار لعرقلة اللعب1710901:بن الشیخ دمحم بن موسي رخصة رقم  -

  20/01/2018نصر ابلسة اكابر بتاریخ  –مقابلة وفاق صورو  52:قضیة رقم 

 وفاق صورو انذار لعرقلة اللعب 1711173: طاطي احمد رخصة رقم  -
  نصر ابلسة انذار لعرقلة اللعب 1711181:فرواق دمحم فیصل رخصة رقم أ -

20/01/2018تیفكراوین ادلس اكابر بتاریخ  –مقابلة مولدیة ادریان  53:قضیة رقم   

 لعرقلة اللعب تیفكراوین ادلس انذار1710350:بادي دمحم رخصة رقم  -
  مولودیة ادریان انذار لعرقلة اللعب1710961:بن مسعود ابو بكر رخصة رقم  -

26/01/2018سریع تمنراست اكابر بتاریخ  –مقابلة تھقار الوسطي  54:قضیة رقم   

 سریع تمنراست انذار لعرقلة اللعب1710907:خالد بیالل رخصة رقم  -
 انذار لعرقلة اللعبسریع تمنراست 1710890:ابرزولغ علي رخصة رقم  -
نافذة لسبب نقد قرار الحكم )01(سریع تمنراست یعاقب بمقابلة واحدة 1730081:شمتامس عمر رخصة رقم  -

 28/01/2018: دج وتسدد خالل شھر ابتداء من تاریخ 1.000.00:غرامة مالیة للفریق تقدر بي (+) زائد 
 قلة اللعبتھقار الوسطي انذار لعر1711090:باھي دمحم ایمن رخصة رقم  -
 تھقار الوسطي انذار السلوك الغیر ریاضي1711089:ببوش سلیمان رخصة رقم  -

27/01/2018البحبوحة ادلس اكابر بتاریخ  –مقابلة تفكراوین ادلس  55قضیة رقم   

 تیفكروین انذار لسلوك الغیر ریاضي1710346میسران لحبیب رخصة رقم -
 انذار لعرقلة اللعبالبحبوحة ادلس 1710103:عاللي براھیم رخصة رقم  -

  19/01/2018تھقارت الوسطي اكابر بتاریخ  –مقابلة عین قزام 56قضیة رقم 

نافذة لسبب اخذ بطاقتین صفروین لعرقة )01(عین قزام یعاقب بمقابلة واحدة 1710884:اقاري دمحم رخصة رقم  -
 اللعب

 عین قزام انذار لعرقلة اللعب1710879:رقام حمزة رخصة رقم  -
غرامة (+)عین قزام یعاقب بمقابلة واحدة نافذة لسبب نقد قرار الحكم زائد 1730077: خصة رقم كاولة جمال ر -

 28/01/2018دج وتسدد خالل الشھر ابنداء من تاریخ 1.000.00:مالیة للفریق تقدر بي 
عین قزام والالعب بن منصور دمحم عبد القادر 1710883یحذر كل من اللعب بوخامي موسي رخصة رقم  -

 تھقار الوسطي لسبب الحتیجات والسلوك الغیر ریاضي وھذا بعد نھایة المقابلة 1711084:قم رخصة ر



  27/01/2018بتاریخ  صوروا كابروفاق  –مقابلة التضامن ادلس  57قضیة رقم 

 التضامن ادلس انذار لعرقاة اللعب 1711023مبیریكا عبد الباسط رخصة رقمأ  -
 لعرقلة اللعبالتضامن ادلس انذار  1711012عبد الباسط رخصة رقم  عاللي -
 وفاق صورو انذار لعرقلة اللعب 1730106طبیب عبد القادر رخصة رقم  -
  27/01/2018اتحاد مالطة اكابربتاریخ  –مقابلة النجوم  58قضیة رقم  -
 اتحاد مالطة انذار لتضییع الوقت 1711081شینون بوبكر رخصة رقم  -
 اتحاد مالطة انذار للعب الخطیر 1711075عبد الوھاب رخصة رقم  جاعفري -

  26/01/2018مولودیة ادریان اكابر بتاریخ  –مقابلة سریع ابلسة  59قضیة رقم 
 بعد دراسة ورقة المقابلة -
 بعد دراسة تقریر الحكم -
 وتم سریع ابلسة وبعد ما تلقى بطاقتین صفراوتین 1711187رقاني موالي عبد هللا رخصة رقم  -
طرده قام الالعب باالعتداء على الخصم وھو ملقى على االرض عمدا وقبل استئناف المقابلة اقتحم الالعب  -

مع شتم الرابطة لفظا وثالثي التحكیم ومحاولة االعتداء على  ارضیة المیدان موجھا عبارات الشتم والسب للحكم
 العبي الفریق الزائر ولھذا تقرر اللجنة ما یلي الحكم ولم یكتفي بذالك بل وجھ عبارات ال اخالقیة تجاه بعض

د ج وتسدد خالل شھر  10.000.00غرامة مالیة للفریق تقدر ب  )+( مقابالت نافذة )06(یعاقب الالعب بستة  -
 . 28/01/2018ابتداء من 

  
 
  
  
 

  رئیس اللجنة

  جمغات احمد


