
 

 بــــــــــأدیـتـة الـــنـجـل      
                               05/03/2018: جلسـة یوم  
  جمغات أحمد ــ بن علي بوجمعة: الحاضرون  
  

                                                           :برید الوارد لا
  .الریاضي نھقار أكابر ــ ورقة مقابلة الھالل الریاضي أمشون ــ اإلتحاد     
  .ــ تقریر حكم مقابلة الھالل الریاضي أمشون ــ اإلتحاد الریاضي نھقار أكابر     
  .ــ ورقة مقابلة وفاق الري بالھقار ــ الشعار الریاضي نھقار أكابر     
  .ــ تقریر حكم مقابلة وفاق الري بالھقار ــ الشعار الریاضي نھقار أكابر     
  .مقابلة مستقبل األرویة موفلون ــ النجم الریاضي صورو لمعلمین أكابرــ ورقة      
  .ــ تقریر حكم مقابلة مستقبل األرویة موفلون ــ النجم الریاضي صورو لمعلمین أكابر     
 .ــ تقریر مندوب مقابلة مستقبل األرویة موفلون ــ النجم الریاضي صورو لمعلمین أكابر     
  .حكم المساعد في مقابلة مستقبل األرویة موفلون ــ النجم الریاضي صورو لمعلمین أكابروصفة طبیة للــ      
  .مستقبل األرویة موفلون ــ النجم الریاضي صورو لمعلمین أكابرمقابلة المساعد حول حكم الــ تقریر      
  .أحتراز من النصر الریاضي لمدینة أبلسةــ      
       

  : جـــدول األعمــال
  .تمنراستة دراســة قضـایـا مقـابـالت القسم الجھوي الثاني مجموع ــ   
   .صر الریاضي أبلسةــ دراسة احتراز مقدم من طرف الن   

  

  الــقــســــم الــجـــھـــوي الـثــانــــي
 

  03/03/2018خ ـــر بتاریــأكاب اإلتحاد الریاضي نھقارــ  ي أمشونالریاضالھالل مقابلة  117 :قضیة رقم 
  .لمس الكرة بالیدإنـــذار ل ي أمشونالریاضالھالل  1710500: رخصة رقم  مانوم أحمدــ 
  

  02/03/2018أكــابــر بـتاریــخ  عار الریاضي نھقارشالــ وفاق الري بالھقار مقابلة  118: قضیة رقم 
  .إنـــذار لعرقلة اللعب الشعار الریاضي نھقار 1710392: رخصة رقم  جمغات ولیدــ 

  .الشعار الریاضي نھقار إنـــذار لعرقلة اللعب 1710456: ــ زوكاني عبد الحكیم رخصة رقم 
  . عرقلة اللعبإنـــذار ل وفاق الري بالھقار 1710519: رخصة رقم  دحو عبد الوھابــ 
  

  02/03/2018أكابر بتاریخ  صورو لمعلمینالنجم الریاضي مستقبل األرویة موفلون ــ مقابلة  119: قضیة رقم 
  .إنـــذار لعرقلة اللعب مستقبل األرویة موفلون 1710042: رخصة رقم اباعلي فرجاهللا ــ ب

  .مستقبل األرویة موفلون إنـــذار للعب الخطیر 1710530: ــ ھالوي كمال رخصة رقم 
  .مستقبل األرویة موفلون إنـــذار للعب السلبي 1710046: ــ صباري زكریاء رخصة رقم 

واحدة نافذة ) 01(مستقبل األرویة موفلون یعاقب بمقابلة  1710035: یاب دمحم الطاھر رخصة رقم ــ بن د
  .د خارج منطقة الجزاءلسبب لمس الكرة بالی

  . إنـــذار لعرقلة اللعب صورو لمعلمینالنجم الریاضي  1710603: رخصة رقم  ریم دمحم الصالحوكــ 
  .نجم الریاضي صورو لمعلمین إنـــذار لعرقلة اللعبال 1710074: ــ شیقیني مصطفى رخصة رقم 

واحدة نافذة ) 01(النجم الریاضي صورو لمعلمین یعاقب بمقابلة  1710076: ــ أمریوض دمحم رخصة رقم 
دج وتســدد خالل شھــر إبتداء  2.000,00: غرامة مالیة للفریق تقدر بـ(+) لسبب نقد قرار الحكم زائد 

  .05/03/2018:من 
واحدة نافذة ) 01(یعاقب بمقابلة النجم الریاضي صورو لمعلمین  1710069: رخصة رقم  ي الطاھرناــ ب

  .لسبب لمس الكرة بالید خارج منطقة الجزاء
  

01/02  



  
  
  :بعد مراجعة ــ 

  .ــ ورقة المقابلة          
  .حكم المقابلةتقریر ــ           
  .ــ تقریر الحكم المساعد          
  ,ــ تقریر مندوب المقابلة          

  .الوصفة الطبیة للحكم المساعد          
  

لنجم الریاضي صورو ا 1710082: ل دمحم رخصة رقم صقابلة مباشرة قام الألعب فیمبعد نھایة الــ 
لمعلمین بالھجوم والضرب المبرح واإلعتداء على مستوى الوجھ والبطن على مساعد الحكم الثاني ولم 

عند ھذا الحد بل أستمر ھذا الالعب بمالحقتھ إلى غرف التبدیل لوال تدخل رجال األمن للمرة ینتھي األمر 
النجم الریاضي  1710082: فیصل دمحم رخصة رقم المندوب وكذا المسیرین ولھذا یعاقب الالعب والثانیة 

: للفریق تقدر بـغرامة مالیة (+) واحدة كاملة نافذة لسبب ھذا التعدي زائد ) 01(صورو لمعلمین بسنة 
  .05/03/2018: دج وتسدد خالل شھر إبتداء من تاریخ  30.000,00

النجم الریاضي صورو  1710072: ــ بعد نھایة المقابلة مباشرة قام الألعب فیصل سلیمان رخصة رقم 
لمعلمین بالھجوم والضرب المبرح واإلعتداء على مستوى الوجھ والبطن على مساعد الحكم الثاني ولم 

تھي األمر عند ھذا الحد بل أستمر ھذا الالعب بمالحقتھ إلى غرف التبدیل لوال تدخل رجال األمن للمرة ین
النجم  1710072: رخصة رقم  سلیمانرین ولھذا یعاقب الالعب فیصل الثانیة والمندوب وكذا المسی

غرامة مالیة للفریق (+) واحدة كاملة نافذة لسبب ھذا التعدي زائد ) 01(الریاضي صورو لمعلمین بسنة 
  .05/03/2018: دج وتسدد خالل شھر إبتداء من تاریخ  30.000,00: تقدر بـ

  

  : أحتراز
  . 25/02/2018: ــ بعد مراجعة األحتراز المؤرخ في 

  . 24/02/2018: ــ وبعد مراجعة ورقة مقابلة یوم 
  .ــ بعد مراجعة تقریر الحكم

ضد الالعب عاللي  25/02/2018: ي لمدینة أبلسة بتاریخ ــ ھناك أحتراز مقدم من طرف النصر الریاض
 24/02/2018البحبوحة إدلس عن مشاركة ھذا الالعب في مقابلة یوم  1710103براھیم رخصة رقم 

مقابلة وفاق صورو ــ البحبوحة إدلس لنقد قرار  10/02/218تاریخ بولم یستنفذ العقوبة المسلطة علیھ 
  .خسارة البحبوحة إدلس المقابلة: لي الحكم ولھذا اللجنة تقرر ما ی

  .نقطة 00بحبوحة إدلس          ــ ال
  . نقاط 03 دینة أبلسة ملالریاضي صر ــ الن

مقابلة (+) زائد ) 02(یعافب بمقابلتین  بحبوحة إدلسال 1710103رخصة رقم  راھیمي بعاللــ الالعب 
  .مقابالت نافذة) 03(العدد ثالثة ) 01(

  .نافذ ال یمارسة أي وظیفة ریاضیة) 01(واحد بشھر  بحبوحة إدلسق الكاتب فرییعاقب ــ 
  05/03/2018دج وتسدد خالل شھر إبتداء من  10.000,00: ــ الفریق یعاقب بغرامة مالیة تقدر بـ

  
  

  ةــنـجـس اللــرئی                                                                                         
  جمغات أحمد                                                                                             
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