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  لجنة التأدیب
  06/02/2018: جلسة یوم 

  البرید الوارد 

 صورو لمعلمین اكابر –ورقة مقابلة اتحاد الریاضي نھقار  -
 صورو لمعلمین اكابر –تقریر حكم مقابلة اتحاد الریاضي نھقار  -
 صورو لمعلمین اكابر –تقریر مندوب مقابلة اتحاد الریاضي نھقار  -
 شباب موفلون اكابر –ھقار ورقة مقابلة وفاق الري بال -
 شباب موفلون اكابر –ھقار وفاق الري بالتقریر حكم مقابلة  -
 مالطة اكابر –قطع الواد ورقة مقابلة الوداد الریاضي  -
 تھقارت الوسطي اكابر  –ورقة مقابلة نجوم الھقار  -
 لوسطي اكابر ات تھقار –تقریر حكم مقابلة نجوم الھقار  -
 التضامن ادلس اكابر  –ورقة مقابلة نصر ابلسة  -
 الوحدة عین قزام اكابر  –ورقة مقابلة سریع تمنراست  -
 الوحدة عین قزام اكابر  –تقریر حكم مقابلة سریع تمنراست  -

  جدول االعمال

 دراسة قضایا مقابالت القسم الجھوي الثاني والقسم الشرفي لمجموعة تمنراست -

  :استدراك 

الالعب  27/01/2018وامل فقارة الزوي بتاریخ  –ب الریاضي تیدكالت مقابلة شبا 67:ھناك في القضیة رقم     
  .امل فقارة الزوي  بدال من نجم البركة كما ھو مكتوب فى المحضر  1710216 :بالمین شرف الدین  رخصة رقم 

  03/02/2018النجم الریاضي صورو لمعلمین بتاریخ  –مقابلة اتحاد الریاضي نھقار  71:قضیة رقم 

 اتحاد الریاضي نھقار انذار لعرقلة الالعب  1710483بو سنینة علي رخصة رقم  -
اتحاد الریاضي نھقار یعاقب بمقابلة نافذة لسبب نقد قرارات الحكم  1710489حبیبي عبد القادر رخصة رقم  -

د خالل دج وتسد2000.00:غرامة مالیة للفریق تقدر بي + عند نھایة الشوط االول وھو غیر مشارك في اللعب 
 06/02/2018الشھر ابتداء من 

النجم الریاضي صورو لمعلمین یعاقب بمقابلة نافذة لسبب نقد قررات  1710466:علیلي براھیم رخصة رقم  -
 06/02/2018دج وتسدد خالل الشھر ابتداء من 2000.00: غرامة مالیة تقدر بي +الحكم 

 انذار لتضیع الوقت االتحاد الریاضي نھقار  1710473: لحبیب احمد رخصة رقم  -
مقابلة االتحاد الریاضي نھقار وفریق النجم الریاضي صورو لمعلمین لي ماجاء في تقریر الحكم ومندوب بناء ع -

الحكام و (بعض التصرفات الغیر الئیقة نجاه رسمي المقابلة  ط الثاني وبعد نھایة المقابلة صدراثناء الشو
في وعلي اثري ھذا التصرف الغیر ریاضي ببوش مصط اتبطرف المدرب مشوس احمد وكذا الكمن )المندوب

 .ر الجمعیة من ھذا التصرف نحذویوجھ انذار كتابي للجمعیة الریاضیة اتحاد الریاضي نھقار 

 



2 ة|   ح ف ص  
 

  02/02/2018فریق شباب موفلون اكابر بتاریخ  –مقابلة وفاق الري بالھقار  72:قضیة رقم 

 وفاق الري بالھقار انذر لعرقلة اللعب 1710519: دحو عبد الوھاب رخصة رقم  -
بطاقتین یعاقب بمقابلة واحدة لسبب اخذه ھقار وفاق الري بال1710060اسط رخصة رقم بن مبیریك عبد الب -

 صفرویتین لعرقلة اللعب 
 اللعب  فریق شباب مستقبل موفلون انذار لعرقلة 1710050 :صة رقمحمزة رخیاسین مقدم  -
+ فریق شباب موفلون یعاقب بمقابلة نافذة لسبب نقد قرارات الحكم 17100111: ي بلخیر رخصة رقم النایل -

 06/02/2018تسدد خالل شھر ابتداءدج و2000.00غرامة مالیة تقدر بي 
 فریق شباب موفلون یعاقب بمقابلة واحدة فقط لسبب اللعب الخشن 1710530ھالوي كمال رخصة رقم  -

  الشرفيالقسم 

  02/02/2018تھقار الوسطي اكابر بتاریخ  –مقابلة نجوم الھقار  73:قضیة رقم 

یعاقب بمقابلة واحدة نافذة لسبب نقد قرارت الحكم نجوم الھقار  1710992رخصة رقم حمادو عبد الرحمان  -
 06/02/2018خالل الشھر ابتداء من  دج وتسدد1000.00: زائد غرامة مالیة تقدر ب

 تھقارت الوسطي انذار لمسك قمیص اللعب  1711089ن رخصة رقم ببوش سلیما -
 تھقارت الوسطي انذار لعرقلة اللعب1711231شور دمحم ایمن رخصة رقم ابن ع -
بعد نھایة المقابلة قام السید بن انسبغور عبد القادر وامام غرفة التحكیم حیث وجھ انتقادات علي سیر المقابلة من  -

 حذر الجمعیة عن ھذا التصرف الغیر ریاضيلغیر الئق نالحكام ولھذا التصرف اطرف 

  02/02/2018التضامن ادلس اكابر بتاریخ  –مقابلة نصر ابلسة  74:قضیةرقم 

 التضامن ادلس انذار للعب الخطیر 1711005:نو موسي رخصة رقم فنوف -
 التضامن ادلس انذار لعرقلة اللعب 1711024:مھوي لحسن رخصة رقم  -
 نصر ابلسة انذار للعب الخطیر1711200: رخصة رقم لغنج عبد القادر  -
 نصر ابلسة انذار لعرقلة اللعب 1711189: بوغردة عبد النبي رخصة رقم  -

  02/02/2018الوحدة عین قزام اكابر بتاریخ  –مقابلة سریع تمنراست  75:قضیة رقم 

 الوحدة عین قزام انذار لعرقلة اللعب1710886منصوري بلقاسم رخصة رقم  -
 سریع تمنراست انذار لعرقلة اللعب1710908ي دمحم بوضیاف رخصة رقم لعروس -

 03/02/2018مالطة اكابر بتاریخ  –ع الواد مقابلة الوداد الریاضي قط 76:قم رقضیة 

  مالطة انذار لعرقلة اللعب 1711062: بعثماني المختار رخصة رقم  -

 

  رئیس اللجنة                                                                                          
                                       جمغات احمد                                                                                          


