
 بــــــــــأدیـتـة الـــنـجـل
                               19/02/2018: جلسـة یوم  
  جمغات أحمد ــ بن علي بوجمعة: الحاضرون  
  

                                                           :برید الوارد لا
  .أكابروفاق الفقارة ــ  ودیة إینغرلوــ ورقة مقابلة م     

  .أكابر إتحاد البركةــ  شباب بلدیة عین صالحــ ورقة مقابلة      
  .شباب بلدیة عین صالح ــ إتحاد البركة أكابرــ تقریر مندوب مقابلة      
  .أكابر مستقبل إیقسطنــ مولودیة جوالیل ــ ورقة مقابلة      
  .مولودیة جوالیل ــ مستقبل إیقسطن أكابرــ تقریر حكم مقابلة      

  .أكابر مستقبل إیقسطنــ  ارة العربــ ورقة مقابلة فق     
  .فقارة العرب ــ مستقبل إیقسطن أكابرــ تقریر حكم مقابلة      

  .أكابر مولودیة جوالیلــ  الساھلة الغربیةــ ورقة مقابلة      
  .الساھلة الغربیة ــ مولودیة جوالیل أكابرــ تقریر حكم مقابلة      

  .كابر مستقبل المجاھدینــ  شباب الريمقابلة ــ ورقة      
  .شباب الري ــ مستقبل المجاھدین كابرــ تقریر حكم مقابلة      
  .ــ تقریر مندوب مقابلة شباب الري ــ مستقبل المجاھدین كابر     
  .أكابر إتحاد الكھرباء والغازــ  أمل الریاضي بلدیة عین صالحــ ورقة مقابلة      
  .أكابر ـت القـصـــرــ  تح  إتحاد جدیدقة مقابلة ــ ور     
  .إتحاد جدید  ــ  تحـت القـصـــر أكابرــ تقریر حكم مقابلة      
  .إتحاد جدید  ــ  تحـت القـصـــر أكابرــ تقریر مندوب مقابلة      
   .أواســط ـریــع تمنراســتس ــ  شباب موفلونــ ورقة مقابلة      
       

  : عمــالجـــدول األ
األواسط عین صالح و ةجموعالشرفي والقسم ما قبل الشرفي مــ دراســة قضـایـا مقـابـالت القسم    

   .تمنراست
  

  ـــيشـــرفـــــــــــالــقــســــم الـــ
 

  16/02/2018خ ــــــــاریــر بتـــأكاب  إتحاد البركة ــ  بلدیة عین صالحشباب مقابلة  98 :قضیة رقم 
مقابالت نافذة ) 03( ثالثةیعاقب ب بلدیة عین صالحشباب  1710022 : رخصة رقم مة دمحم مختارسالــ 

غرامة +) (زائد ھ عمدآ على الحارس والكرة في حالة توقف بتعدي على السالمة الجسدیة المرتكاللسبب 
  .19/02/2018: دج وتسدد خالل شھر إبتداء من تاریخ  1,500,00: مالیة للفریق تقدر ب

   
  17/02/2018خ ـــــاریــتـر بــابــأك قــارةـــوفـــاق الـفــ  ودیة إینغـر لومــمقابلة  99 :قضیة رقم 

نافذة لسبب مسك الالعب ) 02(یعاقب بمقابلتین ارة الفق قافو 1710574: رخصة رقم  ن زق میلودــ ب
  .)مطرود(من القمیص مانعآ فرصة سامحة للتھدیف 

  .تضییع الوقتفقارة إنــذار لال وفاق 1710571: رقم رخصة  یدشبزاید رــ 
  

  ــيمــا قــبــل الـــــشــــرفـالــقــســــم 
 

  16/02/2018خ ــــاریـأكابر بت مـجــاھـدیــنالــمـسـتـقــبـل ــ   ب الـــريــابــشمقابلة  100 :قضیة رقم 
واحدة نافذة لسبب ) 01(بمقابلة  یعاقب مستقبل المجاھدین 1711148: رخصة رقم  یسىعصوضاي ــ 

  . أخذه بطاقتین صفراویتین لعرقلة اللعب
01/02  

  



 
  10/02/2018خ ـــاریـتـر بــابــأك مـسـتـقـبـل إیـقـسـطـنــ  ولـودیـة جـوالـیـلـممقابلة  101 :قضیة رقم 

لوك لسلواحدة نافذة ) 01(یعاقب بمقابلة  مولودیة جوالیل 1740213: رخصة رقم  بن یحى موسىــ 
  . الغیر ریاضي

واحدة نافذة لسبب نقد ) 01(مولودیة جوالیل یعاقب بمقابلة  171069: رخصة رقمــ جوالیل عبد القادر 
 :دج وتسدد خالل شھر إبتداء من تاریخ 1.000,00: غرامة مالیة للفریق تقدر بـ(+) قرار الحكم زائد 

19/02/2018 .  
  . السلبي للعبمستقبل إیقسطن إنـــذار  1710714: رخصة رقم  جلول منیراــ ب

نافذة لسبب التلفظ ) 02(مستقبل إیقسطن یعاقب بمقابلتین  1710717: ــ باجلول صابر رخصة رقم 
  .بعبارات ال إحالقیة

 
  17/02/2018خ ــــیارـر بتــابـأك بـل إیـقـسـطـنقـمـسـتـــ   قــارة الـعــربــفمقابلة  102 :قضیة رقم 

  . لتضییع الوقتإنـــذار  مستقبل إیقسطن 1740217: رخصة رقم  اعبو إبراھیمــ ب
  . عبلللعرقلة اإنـــذار  ربالعفقارة  1710673: رخصة رقم  بن حمدو عمارــ 

 
  17/02/2018خ ـــاریـتـر بــابــأك لودیة جوالیلومــ الساھلة الغربیة مقابلة  103 :قضیة رقم 

  . لعب الخطیرإنـــذار ل غربیةالساھلة ال 1710843: بركات عبد اللطیف رخصة رقم ـ ـ
  . الساھلة الغربیة إنـــذار لعرقلة اللعب 1710854: ــ بن حمدو عبد اللطیف رخصة رقم 

  . إنـــذار لعرقلة اللعب مولودیة جوالیل 1710684: رانیصات عبد العزیز رخصة رقم ــ ب
  . مولودیة جوالیل إنـــذار لتضییع الوقت 1710214: رخصة رقم  ــ الملطاوي الیاس

  
  17/02/2018أكابر بتاریخ  الغازإتحاد الكھرباء وــ  أمل ریاضي بلدیة عین صالحمقابلة  104:قضیة رقم

واحدة ) 01(یعاقب بمقابلة  أمل ریاضي بلدیة عین صالح 1710730: رخصة رقم  د المعزبكثیر عــ 
دج وتسدد خالل شھر  1.000,00: غرامة مالیة للفریق تقدر بـ(+) قرار الحكم زائد  نافذة لسبب نقد

   . 19/02/2018: إبتداء من تاریخ
 

  17/02/2018خ ــــــــاریـتـر بــابــأك قــصــــرلـــ تــ تـحــ د جـدیــدـاحـــــابلة إتمق 105 :قضیة رقم 
  . تقالو عتضییإنـــذار ل قصرلت تح 1740087: رخصة رقم  مامو عبد المنعمــ 

واحدة نافذة لسبب تلقیھ ) 01(إتحاد جدید یعاقب بمقابلة  1710923: ــ مداب عبد الحمید رخصة رقم 
   . بطاقتین صفراویتین لعرقلة اللعب

  

  أواســــــطقــســــم 
 

  17/02/2018 خـــاریـتـب واســـــطأت ـریــع نمنراســــــ س شباب موفلونمقابلة  106 :قضیة رقم 
نافذة لسبب شتم وسب ) 02(سریع تمنراست یعاقب بمقابلتین  1760208: ــ الھمال دمحم رخصة رقم 

دج وتسدد  5.000,00: غرامة مالیة للفریق تقدر بـ(+) الحكم الرئیسي لوالدیھ وھذا غیر مقبول زائد 
  .  19/02/2018: خالل شھر إبتداء من تاریخ

  
   

  ةــنـجـس اللــرئی                                                                                         
  جمغات أحمد                                                                                             

  
  
 

02/02  
  


