
 بــــــــــأدیـتـة الـــنـجـل      
                               26/02/2018: جلسـة یوم  
  جمغات أحمد ــ بن علي بوجمعة: الحاضرون  
  

                                                           :برید الوارد لا
  .أكابر ریاضي بالھقارالوفاق الــ  اإلتحاد الریاضي نھقارــ ورقة مقابلة      
  .اإلتحاد الریاضي نھقار ــ الوفاق الریاضي بالھقار أكابرمقابلة تقریر حكم ــ      
  .اإلتحاد الریاضي نھقار ــ الوفاق الریاضي بالھقار أكابرــ تقریر مندوب مقابلة      
  .أكابر النجم الریاضي صورو لمعلمینــ  الھالل الریاضي أمشونــ ورقة مقابلة      
  .ــ ورقة مقابلة مستقبل األرویة موفلون ــ الشعار الریاضي نھقار أكابر     
  .أكابر ــ ورقة مقابلة الوحدة عین قزام ــ نجوم الھقار     
  .الوحدة عین قزام ــ نجوم الھقار أكابرمقابلة  مندةبــ تقریر      
  .أكابر منراستتریع ــ س طع الوادقالوداد الریاضي ــ ورقة مقابلة      
  .الوداد الریاضي قطع الواد ــ سریع تمنراست أكابرــ تقریر حكم مقابلة      
 .الوداد الریاضي قطع الواد ــ سریع تمنراست أكابرــ تقریر مندوب مقابلة      

  
  : جـــدول األعمــال

  .تمنراست والقسم الشرفي مجموعة جھوي الثانيــ دراســة قضـایـا مقـابـالت القسم ال   
   .ــ دراسة احتراز مقدم من طرف النادي الریاضي مستقبل لحدب   

  

  الــقــســــم الــجـــھـــوي الـثــانــــي
 

  23/02/2018خ ـــــأكابر بتاریالوفاق الریاضي بالھقار  ــاإلتحاد الریاضي نھقارمقابلة  107 :قضیة رقم 
  .اد الریاضي نھقار إنـــذار لعرقلة اللعباإلتح 1710519: رخصة رقم  دحو عبد الوھابــ 

  .اإلتحاد الریاضي نھقار إنـــذار لعرقلة اللعب 1710476: ــ بن علي عبد الرحمان رخصة رقم 
   

  23/02/2018أكابر بتاریخ النجم الریاضي صورو لمعلمین ــ  الھالل الریاضي أمشونمقابلة  108: قضیة رقم 
  .النجم الریاضي صورو لمعلمین إنـــذار لعرقلة اللعب 1710075: ــ فیسل علي رخصة رقم 

  النجم الریاضي صورو لمعلمین إنـــذار لعرقلة اللعب  1710071: رخصة رقم ین سایبن مسعود ــ 
  الھالل الریاضي أمشون إنـــذار لعرقلة اللعب  1710506: ــ سیراج سید أحمد رخصة رقم 

  الل الریاضي أمشون إنـــذار لعرقلة اللعب الھ 1710511: ــ بیبور خلیفة رخصة رقم 
  

  24/02/2018مقابلة مستقبل األرویة موفلون ــ الشعار الریاضي نھقار أكابر بتاریخ  109: قضیة رقم 
  .مستقبل األرویة موفلون إنـــذار لعرقلة اللعب 1710039: ــ مختار كمال رخصة رقم 

   .إنـــذار لعرقلة اللعب نھقارالریاضي  شعارال 1710407: ــ غالیسو زكریاء رخصة رقم 
  

  الــقــســــم الـــــشــــرفـــي
 

  23/02/2018أكابر بتـاریــــخ  نـجــــوم الــھــقــارــ   الــوحــدة عـیـن قــــزاممقابلة  110: قضیة رقم 
لمس لسبب واحدة نافذة ) 01(یعاقب بمقابلة  نجوم الھقار 1740253: رخصة رقم بوقلیلة حسان ــ 

   ).مطرود(الكرة بالید خارج منطقة الجزاء 
تلقیھ واحدة نافذة لسبب ) 01(نجوم الھقار یعاقب بمقابلة  1711002: ــ أعراب عبد الستار رخصة رقم 

  .بطاقتین صفراویتین للدخول للملعب بدون إذن
نقد قرار الحكم لسبب  واحدة نافذة) 01(نجوم الھقار یعاقب بمقابلة  1710989:رخصة رقم صالح وزبأــ 

  .26/02/2018:دج وتسدد خالل شھر إبتداء من 1.000,00: الیة للفریق تقدر بـمغرامة (+) زائد 
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  . إنـــذار لعرقلة اللعب وحدة عین قزامال 1710886: رخصة رقم  منصوري بلقاسمــ 
  .إنـــذار لعرقلة اللعب الوحدة عین قزام 1710883: ــ بوخامي موسى رخصة رقم 

نجوم  170074: مراجعة تقریر مندوب المقابلة أتضح بأن المدرب الخیر عبد الحمید رخصة رقم ــ بعد 
واحد نافذ لسبب اإلساءة إلى الحكام والرابطة والتلفظ بكالم غیر ریاضي وغیر ) 01(الھقار یعاقب بشھر  

  .خلقي
 

  24/02/2018خ ـــاریـتـر بـابـأك ریـع تمنراستــ ســـ طع الوادالوداد الریاضي قمقابلة  111 :قضیة رقم 
  .إنـــذار لعرقلة اللعب داد الریاضي قطع الوادالو 1711051: رخصة رقم  حادقي بوبكرــ 

  .الوداد الریاضي قطع الواد إنـــذار لتضییع الوقت 1711052: ــ إیغیبة براھیم رخصة رقم 
  .سریع تمنراست إنـــذار لعرقلة اللعب 1730081: ــ شمنامس عمر رخصة رقم 

: رخصة رقم  فریق الـوداد الریاضي قطع الواد إیباقي دمحم بعن كاتدوب المقابلة ـر منـة تقریـد مراجعـــ بع
  والكالم الغیر المقبول تجاه الحكام الغیر ریاضیة بالطریقة قام ھذا األخیر باإلحتجاجات  170082

  
 

  : أحتراز
  .17/02/2018:األحتراز بتاریخ  ــ بعد مراجعة

  . 16/02/2018ــ وبعد مراجعة ورقة مقابلة یوم 
  .ــ وبعد مراجعة تقریر الحكم

  .ــ وبعد مراجعة تقریر المندوب
ضد الالعب  18/02/2018: ــ ھناك أحتراز مقدم من طرف النادي الریاضي مستقبل شباب لحدب بتاریخ 

النادي الریاضي سمباك إینغر عن مشاركة ھذا الالعب  1710179بن عبد النبي عبد الخالق رخصة رقم 
بین فریق النادي الریاضي سمباك إینغر والنادي الریاضي مستقبل شباب  16/02/2018في مقابلة یوم 

لسبب نقد قرار الحكم والالعب لم یستنفذ  18/11/2017لحدب لكونھ معاقب تمت عقوبتھ في مقابلة 
  :مت مشاركتھ في المقابالت التالیة العقوبة المسلطة علیھ وقد ت

ھذه المقابلة لم تجرى في التاریخ المذكور في اإلحتراز  21/11/2017بتاریخ  NRBI-IRSIــ مقابلة   
  .وقد شارك الالعب في المقابلة 02/12/2017وتم إجراءھا في تاریخ 

  .شارك الالعب في المقابلة 09/12/2017بتاریخ IRSI-JMCL ــ مقابلة   
  .شارك الالعب في المقابلة 16/12/2017بتاریخ MRJ-IRSI مقابلة  ــ  
  .شارك الالعب في المقابلة 22/12/2017بتاریخ IRSI-CRT ــ مقابلة   
  . لم یشارك الالعب في المقابلة 26/01/2018بتاریخ IRSI-CSCS ــ مقابلة   

  :وبھذا تقرر اللجنة ما یلي          
  .نقطة 00إینغر          ــ النادي الریاضي سمباك   
  . نقاط 03ــ النادي الریاضي مستقبل شباب لحدب   

النادي الریاضي سمباك إینغر یعافب بمقابلتین  1710179ــ الالعب بن عبد النبي عبد الخالق رخصة رقم 
  .مقابالت نافذة) 03(العدد ثالثة ) 01(مقابلة (+) زائد ) 02(

  .نافذ ال یمارسة أي وظیفة ریاضیة) 01(إینعر بشھر واحد  ــ كاتب فریق النادي الریاضي سمباك
  26/02/2018دج وتسدد خالل شھر إبتداء من  20.000,00: ــ الفریق یعاقب بغرامة مالیة تقدر بـ

  
  ةــنـجـس اللــرئی                                                                                         

  جمغات أحمد                                                                                             
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