
 بــــــــــأدیـتـة الـــنـجـل      
 
 
 
                               13/02/2018: جلسـة یوم  
    جمغات أحمد ــ بن علي بوجمعة: الحاضرون  
  

                                                           :برید الوارد لا
  .الشباب الریاضي تیدیكلت أكابرمستقبل شباب لحدب ــ ــ ورقة مقابلة      
  .ـ الشباب الریاضي تیدیكلت أكابرمستقبل شباب لحدب ـــ تقریر حكم مقابلة      
  .مستقبل شباب لحدب ــ الشباب الریاضي تیدیكلت أكابرــ تقریر مندوب مقابلة      
  .أكابر شباب سیـالفــنــ أمال فقارة الزوى ــ ورقة مقابلة      
  .أمال فقارة الزوى ــ شباب سیـالفــن أكابرــ تقریر مندوب مقابلة      

  .أكابرالنجم الریاضي البركة بلة سمباك  إینغر ــ ــ ورقة مقا     
  .سمباك  إینغر ــ النجم الریاضي البركة أكابرــ تقریر حكم مقابلة      

  .ــ تقریر مندوب مقابلة سمباك  إینغر ــ النجم الریاضي البركة أكابر     
  .ــ ورقة مقابلة وفاق صورو ــ البحبوحة إدلس أكابر     

  .أكابر تیفكروین إدلســ  نصر أبلسـةقابلة ــ ورقة م     
  .نصر أبلسـة ــ تیفكروین إدلس أكابرــ تقریر حكم مقابلة      
  .أكابر السریع تمنراستــ  نجوم الھقارــ ورقة مقابلة      
  .نجوم الھقار ــ السریع تمنراست أكابرــ تقریر حكم مقابلة      
  .ار ــ السریع تمنراست أكابرنجوم الھقــ تقریر مندوب مقابلة      
  .كابرالوداد الریاضي قطع الواد ــ  تھقارت الوسطىــ ورقة مقابلة      
  .تھقارت الوسطى ــ الوداد الریاضي قطع الواد كابرــ تقریر حكم مقابلة      
  .أكابر لودیة أدریانومــ  التضامن إدلســ ورقة مقابلة      
  .امن إدلس ــ مولودیة أدریان أكابرــ تقریر حكم مقابلة التض     
  .ــ ورقة مقابلة وفاق الفقارة  ــ  إتحاد البركة أكابر     
  .ــ تقریر حكم مقابلة وفاق الفقارة  ــ  إتحاد البركة أكابر     
  .ــ تقریر مندوب مقابلة وفاق الفقارة  ــ  إتحاد البركة أكابر     
  .أكابر مستقبل شباب الريــ الح عین صــ ورقة مقابلة إتحاد جدید      
  .إتحاد جدید عین صالح ــ مستقبل شباب الري أكابرــ تقریر حكم مقابلة      
  .أكابر مستقبل الریاضة للمجاھدینــ   إتحاد الكھرباء والغازــ ورقة مقابلة      
  .ین أكابرإتحاد الكھرباء والغاز ــ  مستقبل الریاضة للمجاھدمقابلة  مندوبــ تقریر      
  .أكابر ترجي ملیانة إینغرــ    تحت القصرــ ورقة مقابلة      
  .تحت القصر  ــ  ترجي ملیانة إینغر أكابرــ تقریر حكم مقابلة      
  .تحت القصر  ــ  ترجي ملیانة إینغر أكابرــ تقریر مندوب مقابلة      
  .یاضي إینغر أكابرــ ورقة مقابلة أمل بلدیة عین صالح  ــ  الوداد الر     
  .ــ تقریر حكم مقابلة أمل بلدیة عین صالح  ــ  الوداد الریاضي إینغر أكابر     
  .ــ تقریر مندوب مقابلة أمل بلدیة عین صالح  ــ  الوداد الریاضي إینغر أكابر     
  .ــ ورقة مقابلة الشباب الریاضي عین صالح  ــ  أمل الشویطر إینغر أكابر     
  .ــ تقریر حكم مقابلة الشباب الریاضي عین صالح  ــ  أمل الشویطر إینغر أكابر     

     



  : جـــدول األعمــال
ــ دراســة قضـایـا مقـابـالت القسم الـجھوي الثاني والقسم الشرفي والقسم ما قبل الشرفي    

   .وتمنراست عین صالح لمجموعتي
   

  

  لــثـانـــيالــقــســــم الـــجــھــوي ا
 

  10/02/2018أكابر بتاریخ الریاضي تیدیكلت  لحدب ــ الشباب شباب مستقبل مقابلة  84 :قضیة رقم 
  . إنـــذار للعب الخطیر لحدبباب مستقبل ش 1710167: رخصة رقمدادة بایزید ــ 
حدة نافذة وا) 01(یعاقب بمقابلة الشباب الریاضي تیدیكلت  1710329: رخصة رقم بد هللاعحكیمي ــ 

  . لسبب أخذه بطاقتین صفرویتین للعب الخطیر
مقابالت نافذة ) 04(لشباب الریاضي تیدیكلت یعاقب بأربعة ا 1710461:رخصة رقم عثماني أحمدــ 

: غرامة مالیة للفریق تقدر ب(+) لسبب تلفظھ بألفاظ بذئیة إتجاه الحكم الرئیسي للمقابلة زائد 
  .13/02/2018: بتداء من تاریخ دج وتسدد خالل شھر إ 10.000,00

   
خ ـــــاریــتـر بــابــأك سـیــالفـــناب ـــــ  شب أمــل فـقـارة الــزوىمقابلة  85 : قضیة رقم

10/02/2018  
  .للعبلعرقلة اإنــذار  أمل فقارة الزوى 1710216: رخصة رقم  بالمین شرف الدینــ 

  .فقارة الزوى إنــذار للعب الخطیرأمل  1710205: ــ شناوي عبد الغفار رخصة رقم 
  

  09/02/2018أكابر بتاریخ  ــ النجـم الریـاضـي البـركــةك إینغــر ابـــمـس ة ـــــمقابل 86 :قضیة رقم 
  . عرقلة اللعبسمباك إینغر إنــذار ل 1710183: رخصة رقم  بن قاوقاوة عمرــ 

واحدة نافذة لسبب مسك ) 01(اقب بمقابلة سمباك إینغر یع 1710176: ــ بلة عبد الغني رخصة رقم 
  ).مطرود(الكرة خارج منطقة الجزاء 

  

  الــقــســــم الـــــشـــــــرفـــــي
 

  10/02/2018خ ــــاریـأكابر بت الــبـحـبـوحـــة إدلـــس  ــ وفــــاق صــورومقابلة  87 :قضیة رقم 
نافذة لسبب نقد واحدة ) 01(یعاقب بمقابلة البحبوحة إدلس  1710103: رخصة رقم  عاللي براھیمــ 

دج وتسدد خالل شھر إبتداء من  1.000,00: غرامة مالیة للفریق تقدر بـ(+) قرارات الحكم زاید 
  . 13/02/2018: تاریخ

  . إنـــذار لعرقلة اللعب وفاق صورو 1711166: رخصة رقم  نورعبد البابة دمحم ــ 
 

خ ــــــــاریـتـر بــابــأك تـیـفـكـــراویــن إدلـــســ  ـســـةنـصــر أبـلمقابلة  88 :قضیة رقم 
10/02/2018  
واحدة نافذة لسبب أخذه ) 01(نصر أبلسة یعاقب بمقابلة  1711183: رخصة رقم  ملوكي دمحمــ 

  . بطاقتین صفرویتین لعرقلة اللعب
 

خ ــــاریـر بتــابـأك ـراســـتالـســریــع تـمـن ــ  نــجــوم الـھـقــــارمقابلة  89 :قضیة رقم 
10/02/2018  
  . إنـــذار لعرقلة اللعب نجوم الھقار 1710984: رخصة رقم  أبزو صالحــ 

 . السریع تمنراست إنـــذار للمس الكرة بالید 1710908: ــ لعروسي بوضیاف رخصة رقم 
  

 



خ ـــاریـتـر بــابــأك داد الریاضي قطع الوادوالــ  تھقارت الوسطىمقابلة  90 :قضیة رقم 
09/02/2018  
دم أحترام المسافة إنـــذار لع الوداد الریاضي قطع الواد 1711052: رخصة رقم  أغیب عمارــ 

   .القانونیة
  . رقلة اللعبالوداد الریاضي قطع الواد إنـــذار لع 1711037: ــ بومدین لحسن رخصة رقم 

  . الریاضي قطع الواد إنـــذار لعرقلة اللعبالوداد  1711247: ــ كحلوش عبد هللا رخصة رقم 
  . الوداد الریاضي قطع الواد إنـــذار لعرقلة اللعب 1711050: ــ حمادي فیصل رخصة رقم 

  . تھقارت الوسطى إنـــذار لعرقلة اللعب 1711088: ــ تومي شمس الدین رخصة رقم 
 . لعرقلة اللعبتھقارت الوسطى إنـــذار  1711100: ــ عدون براھیم رخصة رقم 

  .تھقارت الوسطى إنـــذار لعرقلة اللعب 1711231: ــ بن عاشور دمحم أیمن رخصة رقم 
   . تھقارت الوسطى إنـــذار سلوك غیر ریاضي 1711107: ــ ھوقي أیمن نسیم رخصة رقم 

   
  

  09/02/2018خ ــــاریـر بتـــابـأكالـتـضــامــن إدلــس ــ  مـولــودیــة أدریــــان مقابلة  91 :قضیة رقم 
  .إنـــذار لعرقلة اللعب لودیة أدریانوم 1710968: رخصة رقم  ن مسعود التوھاميــ ب

  .إنـــذار لعرقلة اللعب التضامن إدلس 1711238: ــ عاللي عبد هللا رخصة رقم 
فذة لسبب واحدة نا) 01(إدلس یعاقب بمقابلة  تضامنال 1711012: رخصة رقم  د الباسطبعــ عاللي 

   ).مطرود(لمس الكرة بالید متعمدآ 
 

  09/02/2018خ ــــــــاریـتـر بــابــأكإتـحـــاد الــبــركــة ــ  وفــــاق الـفـقـــارةمقابلة  92 :قضیة رقم 
  . اد البركة إنـــذار لعرقلة اللعبإتح 1710136: ــ بكادي عبد الغني رخصة رقم 

  . عرقلة اللعبإنـــذار لوفاق الفقارة  1710173: رقم رخصة  عبد القادر ــ بالھ یاسین
 

ر بتاریخ ابأكشباب الریاضي عین صالح ال أمـل الـشـویطر إینغـر ــمقابلة  93 :قضیة رقم 
10/02/2018  
  . إنـــذار لعرقلة اللعب الشباب الریاضي عین صالح 1710022: رخصة رقم  سالمة المختارــ 

  . الشباب الریاضي عین صالح إنـــذار لتضییع الوقت 1710015: ــ حینون الصدیق رخصة رقم 
  . إنـــذار للمس الكرة بالید أمل الشویطر إینغر 1710635: رخصة رقم  دادة المدانيــ 

  .أمل الشویطر إینغر إنـــذار لعرقلة اللعب 1730047: ــ بالھ دمحم یاسین رخصة رقم 
واحدة نافذة لسبب ) 01(لشویطر إینغر یعاقب بمقابلة أمل ا 1710649: ــ بابھ یعقوب رخصة رقم 

  ).مطرود(األحتجاجات المتكررة 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



  الــقــســــم مــا قــبــل الـــــشـــــــرفـــــي
 

خ ـــاریـتـر بــابــأك مستقبل شباب الريــ  إتحاد الجدید عین صالحمقابلة  94 :قضیة رقم 
09/02/2018  
  . عبرقلة اللإنـــذار لع جدید عین صالحالإتحاد  1710912: رخصة رقم  بیقة توفیقــ 
  . إنـــذار لعرقلة اللعب ريالمستقبل شباب  1710933: رخصة رقم  أعراب عبد السالمــ 

 
خ ـتاریابر بأكإتحاد الكھرباء والغاز ــ مستقبل الریاضة للمجاھدین مقابلة  95 :قضیة رقم 

10/02/2018  
  . عبرقلة اللمستقبل الریاضة للمجاھدین إنـــذار لع 1730134: ــ دقدوقة ھشام رخصة رقم 
  . مستقبل الریاضة للمجاھدین إنـــذار لعرقلة اللعب 1711173: ــ كمبو بوجمعة رخصة رقم 
  . مستقبل الریاضة للمجاھدین إنـــذار للعب الخطیر 1711149: ــ عباس یونس رخصة رقم 

  . الخطیر إنـــذار للعب إتحاد الكھرباء والغاز 1711128: رخصة رقم  رحیمعبد ال عنيرضــ 
  . إتحاد الكھرباء والغاز إنـــذار لعرقلة اللعب 1730102: ــ سلمان عبد هللا رخصة رقم 

 
  09/02/2018خ ـــاریـتـر بــابــأك تـرجــي ملیانــة إینغــر ــ  تـحـت الـقـصـــرمقابلة  96 :قضیة رقم 

  . عبرقلة اللإنـــذار لع ترجي ملیانة إینغر 1710796: رقم رخصة  كیكي عبد الحفیظــ 
  . السلبي إنـــذار للعب تحت القصر 1710631: رخصة رقم  رحمانعبد ال دیديــ 

 
خ ـــاریـتـر بــابــأك الوداد الریاضي إینغــر ــ  أمل بلدیة عین صالحمقابلة  97 :قضیة رقم 

10/02/2018  
  . عبرقلة اللإنـــذار لع أمل بلدیة عین صالح 1710730:  رخصة رقم كثیر عبد المعزــ 

واحدة ) 01(أمل بلدیة عین صالح یعاقب بمقابلة  1730062: ــ الھاشمي عبد الكریم رخصة رقم 
  . نافذة لسبب أخذه بطاقتین صفراویتین

  . عبلللعرقلة اإنـــذار  اضي إینغرالری الوداد 1710762: رخصة رقم  منصوري عبد الرحمانــ 
واحدة نافذة لسبب أخذه بطاقتین ) 01(یعاقب بمقابلة  1710223: رخصة رقم  نورــ منصوري عبد ال

  . صفراویتین
  ةــنـجـس اللــرئی                                                                                         

 جمغات أحمد                                                                                             
  


