
  التأ دیب لجنة

  26/01/2018جلسة یوم 

  بن علي بوجمعة –الحاضرون  جمغات احمد 

  البرید الوارد

 النجم الریاضي البركة اكابر –ورقة مقابلة مستقبل شباب لحدب  -
 النجم الریاضي البركة اكابر –تقریر حكم مقابلة مستقبل شباب لحدب  -
 النجم الریاضي البركة اكابر – تقریر مندوب مقابلة مستقبل شباب لحدب -
 المستقبل الریاضة الجماھیریة اكابر–ورقة مقابلة امل فقارة الزوى  -
 المستقبل الریاضة الجماھیریة اكابر –تقریر حكم مقابلة امل فقارة الزوى  -
 المستقبل الریاضة الجماھیریة اكابر –تقریر مندوب مقابلة امل فقارة الزوى  -
 االتحاد الریاضي نھقار اكابر –ة موفلون ورقة مقابلة مستقبل االروی -
 االتحاد الریاضي نھقار اكلبر –تقریر حكم مقابلة مستقبل االرویة موفلون  -
 االتحاد الریاضي نھقار اكابر –تقریر مندوب مقابلة مستقبل االرویة موفلون  -
 الشعار الریاضي نھقار اكابر –ورقة مقابلة النجم الریاضي صورو لمعلمین  -
 الشعار الریاضي نھقاراكابر –تقریر حكم مقابلة النجم الریاضي صورو لمعلمین  -
 عین قزام اكابر–ورقة مقابلة الوداد الریاضي قطع الواد  -
 عین قزام اكابر –تقریر حكم مقابلة الوداد الریاضي قطع الواد  -

  جدول االعمال

 لمجموعتیي عین صالح و تمنراستبالت القسم الجھوي الثاني والقسم الشرفي ادراسة قضایا مق -

  القسم الجھوي الثاني

  20/01/2018مستقبل شباب لحدب اكابر بتاریخ –مقابلة النجم الریاضي البركھ  60قضیة رقم 

 مستقبل شباب لحدب انذار لعرقلة اللعب 1710171ترمبة فیاللي رخصة رقم  -
  ر لعرقلة اللعبالنجم الریاضي البركة انذا 1710304بن عبد هللا لطفي رخصة رقم  -

- بن  --   

  امل فقارة الزوى انذارللعب الخطیر 1740070سعید رخصة رقم  بن زاید -
  المستقبل الریاضة الجماھیریة انذار لعرقلة اللعب 1710494جماوي مبروك رخصة رقم  -

 ز

 االتحاد الریاضي نھقار انذار لعرقلة اللعب 1730024ببوش دمحم الصدیق رخصة رقم  -
 االتحاد الریاضي نھقار انذار لعرقلة اللعب1710494بن علي عبد الناصر رخصة رقم  -

20/01/2018امل فقارة الزوى اكابربتاریخ  –مقابلة المستقبل الریاضة الجماھیریة  61قضیة رقم   

27/01/2018االتحاد الریاضي نھقار اكابر بتاریخ  –مقابلة مستقبل االرویة موفلون  62قضیة رقم   



 27/01/2018الشعار الریاضي نھقار اكابر بتاریخ  –مقابلة النجم الریاضي صورو لمعلمین  63قضیة رقم 

 النجم الریاضي صورو لمعلمین انذار للعب الخطیر  1710076امریوض دمحم رخصة رقم  -
 النجم الریاضي صورو لمعلمین انذار للمس الكرة بلید1710466برھیم رخصة رقم عاللي  -
 النجم الریاضي صورو لمعلمین انذار لعرقلة اللعب 1710075صة رقم فیصل علي رخ -
 الشعار الریاضي نھقار انذار للعب الخطیر1710456زوكاني عبد الحكیم رخصة رقم  -
 الشعار الریاضي نھقار انذار لعرقلة اللعب1710390الجمت نور الدین رخصة رقم  -
 قار انذار لعرقلة اللعبالشعار الریاضي نھ1710405شیقني عبد القادر رخصة رقم  -

  القسم الشرفي

27/01/2018عین قزام اكابر بتاریخ  –مقابلة الوداد الریاضي قطع الواد  64قضیة رقم   

 عین قزام انذار لعرقلة اللعب 1710953لیمام احمد رخصة رقم  -
 عین قزام انذار لعرقلة اللعب1710671رقم اقاري احمد رخصة  -
 عین قزام انذار لعرقلة اللعب1710883موسي رخصة رقم  بوخامي -
 عین قزام انذار لعرقلة اللعب1710877كولة جمال رخصة رقم  -
نافذة لسبب نقد )01(عین قزام یعاقب بمقابلة واحدة 1710886منصوري بلقاسم رخصة رقم  -

تداء من دج وتسدد خالل شھر اب1.000.00:غرامة مالیة للفریق تقدر ب (+)قرار الحكم زائد 
 29/01/2018:تاریخ 

انذرات خالل مقابلة واحدة لھذا  )05(بناء علي الطریقة الغیر ریاضیة للفریق الخذه خمسة  -
دج وتسدد خالل شھر ابتداء من تاریخ 1.000.00:یعاقب الفریق بغرامة مالیة تقدر ب 

 )128(المادة 29/01/2018:
بنك الحتیاط لفریق عین قزام انتفض اللعب  اثناء المقابلة وبعد محاولة مندوب المقابلة تھدئة -

بالشتم والسب ورغم تدخل المندوب اال ان الالعب تمادي 1710955:عاللي بوبكر رخصة رقم 
 .في الرد واثراء البلبلة

وفي نھایة المقابلة وفي غرف تبدیل قام ایضا الالعب منصوري بلقاسم رخصة رقم 
ریاضي یوجھ انذار لفریق عین قزام ویعاقب بالشتم للحكم وبھذا التصرف الغیر 1710890:

  .29/01/2018:دج وتسدد خالل الشھر ابتداء من تاریخ 5.000.00:بغرامة مالیة تقدر ب 
  

 

 

 رئیس اللجنة 

جمغات احمد                    


