
 بــــــــــأدیـتـة الـــنـجـل      
                               04/03/2018: جلسـة یوم  
  جمغات أحمد ــ بن علي بوجمعة: الحاضرون  
  

                                                           :برید الوارد لا
  .أكابر مباك إینغرســ  الجماھیریة ةالریاضالمستقبل ــ ورقة مقابلة      
  .المستقبل الریاضة الجماھیریة ــ سمباك إینغر أكابرــ تقریر حكم مقابلة      
  .المستقبل الریاضة الجماھیریة ــ سمباك إینغر أكابرــ تقریر مندوب مقابلة      
  .أكابر الفنسیشباب ــ  مستقبل شباب لحدبــ ورقة مقابلة      
  .تقبل شباب لحدب ــ شباب سیالفن أكابرمســ تقریر حكم مقابلة      
  .مستقبل شباب لحدب ــ شباب سیالفن أكابرــ تقریر مندوب مقابلة      
  .أكابر أمل فقارة الزوىــ النجم الریاضي البركة ــ ورقة مقابلة      

  .النجم الریاضي البركة ــ أمل فقارة الزوى أكابرــ تقریر حكم مقابلة      
 .النجم الریاضي البركة ــ أمل فقارة الزوى أكابرمندوب مقابلة ــ تقریر      
  .أكابر التضامن إدلســ  راوین إدلسكتیفــ ورقة مقابلة      
  .راوین إدلس ــ التضامن إدلس أكابركتیفــ تقریر حكم مقابلة      
  .أكابر مالطةــ تھقارت الوسطى ــ ورقة مقابلة      
  .تھقارت الوسطى ــ مالطة أكابرــ تقریر حكم مقابلة      
       

  : جـــدول األعمــال
  .تمنراستعین صالح و م الشرفي مجموعتيــ دراســة قضـایـا مقـابـالت القسم الجھوي الثاني والقس   
   .ــ دراسة احتراز مقدم من طرف النادي الریاضي مستقبل لحدب   

  

  الــقــســــم الــجـــھـــوي الـثــانــــي
 

  23/02/2018خ ـــــر بتاریــــأكاب سمباك إینغرــ الجماھیریة  مستقبل الریاضةمقابلة  112 :یة رقم قض
  .إنـــذار لعرقلة اللعب ة الجماھیریةالریاضمستقبل  1710385: رخصة رقم  طالبي عبد المالكــ 

 أخذهذة لسبب واحدة ناف) 01(سمباك إینغر یعاقب بمقابلة  1710181: ــ ناصور بشیر رخصة رقم 
  .عب الخطیربطاقتین صفراویتین لل

   
  24/02/2018خ ــــــاریـــتــر بــابــأك شـبــاب سـیــالفــنــ  مستقبــل شبــاب لـحــــــــدبمقابلة  113: قضیة رقم 

  .إنـــذار لعرقلة اللعب مستقبل شباب لحدب 1710285: رخصة رقم  بن زائد دمحم العیدــ 
   .قانونیةالدم أحترام المسافة ع سببإنـــذار ل شباب سیالفن 1710232: رخصة رقم  اربي أحمدــ ن

  
  24/02/2018خ ـــاریـتـر بــابــأك ـزوىالأمل فقــارة ــ  بركةالالنجم الریاضي مقابلة  114: قضیة رقم 

  .إنـــذار لعرقلة اللعب فقارة الزوىمل أ 1710204: رخصة رقم  بن زائد عبد الودودــ 
  . إنـــذار لعرقلة اللعب البركةالریاضي  نجمال 1710296: رخصة رقم  بن سي حمو عبد هللاــ 
  

  الــقــســــم الـــــشــــرفـــي
 

  24/02/2018أكابر بتـاریــــخ  ضــامــن إدلــســتــالــ   فـكـراویــن إدلـــســتمقابلة  115: قضیة رقم 
  .إنـــذار لعرقلة اللعب التضامن إدلس 1711013: ــ نویجمي أحمد رخصة رقم 
  .التضامن إدلس إنـــذار لعرقلة اللعب 1711029: ــ حامیدو إیدابیر رخصة رقم 

  .التضامن إدلس إنـــذار لعرقلة اللعب 1711024: ــ مصاوي الحسن رخصة رقم 
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واحدة نافذة لسبب نقد قرار ) 01(التضامن إدلس یعاقب بمقابلة  1711238:ــ عاللي عبد هللا رخصة رقم

  .04/03/2018:دج وتسدد خالل شھر إبتداء من 1.000,00:غرامة مالیة للفریق تقدر بـ(+) الحكم زائد 
  .تضییع الوقتإدلس إنـــذار لیفكراوین ت 1710346: ــ مسیران لحبیب رخصة رقم 

  .تضییع الوقتتیفكراوین إدلس إنـــذار ل 1710349: ــ مقمد محي الدین رخصة رقم 
  .تیفكراوین إدلس إنـــذار لعرقلة اللعب 1711243: ــ موقاني دمحم رخصة رقم 

 
  24/02/2018خ ـــاریـتـر بـابـأك الــطــــــةــســطــــى مـوــالتـھــقـــــارت مقابلة  116 :قضیة رقم 

واحدة نافذة لسبب  )01(تھقارت الوسطى یعاقب بمقابلة  1711088 : ــ تومي شمس الدین رخصة رقم
داء مــن ـدج وتسدد خالل شھــر إبت 1.000,00: غرامة مالیة للفریق تقدر بـ (+) نقد قرارات الحكم زائد 

  .04/03/2018:تاریخ 
نافذة لسبب )  02(تھقارت الوسطى یعاقب بمقابلتین  1711084:ــ بن منصور دمحم عبد القادر رخصة رقم

دج وتسدد خالل شھــر إبتــداء  2.500,00: رامة مالیة للفریق تقدر بـ غ(+) زائد  المساعدتھدید الحكم 
  .04/03/2018:مــن تاریخ 

  .إنـــذار لعرقلة اللعب تھقارت الوسطى 1711091: رخصة رقم  مبروكي لزھرــ 
واحدة نافذة لسبب نقد ) 01(تھقارت الوسطى یعاقب بمقابلة  1711107: ــ ھوقي أیمن ناسیم رخصة رقم 

دج وتسدد خالل شھــر إبتــداء مــن  1.000,00: غرامة مالیة للفریق تقدر بـ (+) رات الحكم زائد قرا
  .04/03/2018:تاریخ 

  .مالطة إنـــذار لعرقلة اللعب 1711230: خصة رقم مصطفي رــ أوالد سیدي صالح 
نقد قرارات الحكم  واحدة نافذة لسبب) 01(مالطة یعاقب بمقابلة  1711072: ــ توجي لحسن رخصة رقم 

  .04/03/2018:ن تاریخ داء مدج وتسدد خالل شھر إبت1.000,00:غرامة مالیة للفریق تقدر بـ(+) زائد 
واحدة نافذة لسبب أخذه ) 01(تھقارت الوسطى یعاقب بمقابلة  1711089: ــ ببوش سلیمان رخصة رقم 

  .بطاقتین صفراویتین لعرقلة اللعب
بطاقات خالل مبارة واحدة وبھذا یعتبر السلوك ) 05(ى لسبب أخذه خمسة یعاقب فریق تھقارت الوسطــ 

ن ــداء مــر إبتـھـالل شـدد خــدج وتس 1.000,00 : غرامة مالیة للفریق تقدر بـ(+) الغیر ریاضي زائد 
  .04/03/2018:تاریخ 

 

  : أحتراز
   .25/02/2018 :في خ المؤرــ بعد مراجعة األحتراز 

  . 24/02/2018 : ة مقابلة یومــ وبعد مراجعة ورق
 عن مقابلة   25/02/2018: الریاضي مستقبل شباب لحدب بتاریخطرف النادي األحتراز المقدم من ــ 

  . ) CSCS – JMCL (بین  24/02/2018یوم 
  :ي ـلـا یـمتقــرر اللجنة          

  .آنومرفوض مضموحتراز مقبول شكآل ــ األ  
  
  

  ةــنـجـس اللــرئی                                                                                         
  جمغات أحمد                                                                                             
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