
 بــــــــــأدیـتـة الـــنـجـل      
                               11/02/2018: جلسـة یوم  
    جمغات أحمد ــ بن علي بوجمعة: الحاضرون  
  

                                                           :برید الوارد لا
  .الریاضي البركة أكابرــ ورقة مقابلة الشباب الریاضي تیدیكلت ــ النجم      
  .ــ تقریر حكم مقابلة الشباب الریاضي تیدیكلت ــ النجم الریاضي البركة أكابر     
  .ــ تقریر مندوب مقابلة الشباب الریاضي تیدیكلت ــ النجم الریاضي البركة أكابر     
  .ــ ورقة مقابلة المستقبل الریاضي الجماھیریة ــ مستقبل شباب لحدب أكابر     
  .ــ تقریر حكم مقابلة المستقبل الریاضي الجماھیریة ــ مستقبل شباب لحدب أكابر     
  .ــ تقریر مندوب مقابلة المستقبل الریاضي الجماھیریة ــ مستقبل شباب لحدب أكابر     
  .ــ ورقة مقابلة سمباك  إینغر ــ أمل فقارة الزوى أكابر     
  .نغر ــ أمل فقارة الزوى أكابرــ تقریر حكم مقابلة سمباك  إی     
  .أكابر إتحاد البركةــ ورقة مقابلة مولودیة إینغر ــ      
  .مولودیة إینغر ــ إتحاد البركة أكابرــ تقریر حكم مقابلة      
  .ــ تقریر مندوب مقابلة مولودیة إینغر ــ إتحاد البركة أكابر     
  .ویطر إینغر أكابرــ ورقة مقابلة وفاق الفقارة ــ أمل الش     
  .ــ تقریر حكم مقابلة وفاق الفقارة ــ أمل الشویطر إینغر أكابر     
  .ــ تقریر مندوب مقابلة وفاق الفقارة ــ أمل الشویطر إینغر أكابر     
  .أكابر مستقبل إقسطنــ  الساھلة الغربیةــ ورقة مقابلة      
  .ستقبل إقسطن أكابرالساھلة الغربیة ــ مــ تقریر حكم مقابلة      
  .ــ ورقة مقابلة مستقبل فقارة العرب ــ وفاق حینون أكابر     
  .ــ تقریر مندوب مقابلة فقارة العرب ــ وفاق حینون أكابر     

     
  : جـــدول األعمــال

ة جموعا قبل الشرفي مموالقسم جھوي الثاني والقسم الشرفي لـالت القسم اـابـا مقـایـة قضــــ دراس   
   .عین صالح

  

  الــقــســــم الـــجــھــوي الــثـانـــي
 

  02/02/2018أكابر بتاریخ النجم الریاضي البركة الریاضي تیدیكلت ــ الشباب مقابلة  77 :قضیة رقم 
  . الخطیر إنـــذار للعبالشباب الریاضي تیدیكلت  1710321: رخصة رقم عبد النبي دمحم رؤوفــ 

  . الشباب الریاضي تیدیكلت إنـــذار لعرقلة اللعب 1710331: ة رقمــ عثماني المھدي رخص
  .النجم الریاضي البركة إنـــذار لعرقلة اللعب 1710296: عبد هللا رخصة رقمالسي حمو ــ بن 

  .النجم الریاضي البركة إنـــذار للعب الخطیر 1740323: ــ جریفیلي سمیر رخصة رقم
   

أكابر بتاریخ  ــ مستقبل شباب لحدب لریاضي الجماھیریةالمستقبل امقابلة  78:قضیة رقم
03/02/2018  
  .الخطیر المستقبل الریاضي الجماھیریة إنــذار للعب 1710380: رخصة رقم  ھداوي أیوبــ 

  .المستقبل الریاضي الجماھیریة إنــذار للعب الخطیر 1710371: ــ جماوي مبروك رخصة رقم 
  .وقتالتضییع مستقبل شباب لحدب إنــذار ل 1710167: زید رخصة رقم یابــ داده 

  .مستقبل شباب لحدب إنــذار عدم أحترام المسافة القانونیة 1710171: ة رخصة رقم باللي تالمقــ 
  



  03/02/2018خ ــــر بتاریـــأكاب ك إینغــر اــبمسأمـــل فقـــارة الـزوى ــ ة ـــــمقابل 79 :قضیة رقم 
  . یدالة برلمس الكإنــذار ل سمباك إینغر 1710173: رخصة رقم  رمنصوري عبد الستاــ 

01/02  
  
  

  "ب" الــقــســــم الـــــشـــــــرفـــــي
 

  03/02/2018خ ــــاریـأكابر بت إتــحــــاد الـبــركــــةــ  مـولـودیــة إیـنـغـــرمقابلة  80 : قضیة رقم
  . یدالمس الكرة بإنـــذار لل ودیة إینغرمول 1710610: رخصة رقم  باقالب موالي عمرــ 

  . لعبال عرقلةإنـــذار ل إتحاد البركة 1710553: رخصة رقم  عبد الوھابي للا بدــ ع
 

خ ـــاریـتـر بــابــأك إینغـر أمــل الـشــویـطـــرــ  ـفـقـــارةالوفـــاق مقابلة  81 :قضیة رقم 
03/02/2018  
ّــارة 1740319: رخصة رقم  د عمریبن زاــ    . إنـــذار  لعرقلة اللعب وفــاق الفق
  

  الــقــســــم مــا قــبــل الـــــشـــــــرفـــــي
 

  02/02/2018خ ــــاریـأكابر بت الـسـاھـلــة الـغـربـیــةن ــ قـسطــإیـ ستـقـبـلمـمقابلة  82 :قضیة رقم 
واحدة تافذة لسبب نقد قرار ) 01(ابلة یعاقب بمق ستقبل إیقسطنم 1710707:جلول حسام رخصة رقمــ ب

دج وتسدد خالل شھر إبتداء من تاریخ  1,000,00:غرامة مالیة للفریق تقدر بـ(+) الحكم زائد 
11/02/2018.   
  . إنـــذار لعرقلة اللعب غربیةالالساھلة  1710850: رخصة رقم  داوي الھاشميعالــ 

 
خ ـــاریـتـر بــابــأك وفــاق حـیـنـونــ  بـــرعلـارة ــاقفـمـسـتـقـبـل مقابلة  83 :قضیة رقم 

03/02/2018  
  . السلبي إنـــذار للعب عربالمستقبل فقارة  1710799: رخصة رقم  جوالیل عبد النورــ 

  . وفاق حینون إنـــذار للعب السلبي 1710675: ــ باطیر سلیمان رخصة رقم 
  
  

  ةــنـجـس اللــرئی                                                                                         
 جمغات أحمد                                                                                             

 
 

  
  

  


