
  دیبلجنة التا

  .14/03/2018: جلست یوم 

  : البرید الوارد

  .وداد قطع الواد اكابر –ورقة مقابلة الوحدة عین قزام  -
 .وداد قطع الواد اكابر –تقریر حكم مقابلة الوحدة عین قزام  -
 .تضامن ادلس اكابر –ورقة مقابلة وفاق صورو  -
 .اتحاد مالطة اكابر –ورقة مقابلة نجوم الھقار  -
 .اتحاد مالطة اكابر –تقریر حكم مقابلة نجوم الھقار  -
 .تھقارة الوسطي اكابر –ورقة مقابلة سریع تمنراست  -
 .اتحاد الكھرباء اكابر –ورقة مقابلة ترجي ملیانة  -
 .اتحاد الكھرباء اكابر –تقریر حكم مقابلة ترجي ملیانة  -
 .اتحاد الكھرباء اكابر –تقریر مندوب مقابلة ترجي ملیانة  -

  : جدول االعمال

  دراسة قضایا مقابالت القسم الشرفي وما قبل الشرفي مجموعة عین صالح وتمنراست      

  القسم  الشرفي

  09/03/2018وداد قطع الواد اكابر بتاریخ  –مقابلة الوحدة عین قزام  120 :قضیة رقم  

  .الوحدة عین قزام انذار للعب الخطیر 1710872زناني احمد رخصة رقم  -
 .وداد قطع الواد انذار لعرقلة اللعب 1711034عبد هللا رخصة رقم  میدون -

  10/03/2018تضامن ادلس اكابر بتاریخ  –مقابلة وفتق صورو  121 :قضیة رقم  

 .وفاق صورو انذار لعرقلةاللعب  1730107بن مبیریك سفیان رخصة رقم  -
 .وفاق صوروانذار لعرقلة اللعب 1711161مھدي عبد هللا رخصة رقم  -
 .تضامن ادلس انذار لعرقلة اللعب 1711017ویجمي عبد هللا رخصة رقمن -
 .تضامن ادلس انذار لعرقلة اللعب 1711015رخصة رقم  كریم محمد عبد الكریم -
 .تضامن ادلس انذارلتضییع للوقت 1711010دھري عبد الحق رخصة رقم  -
رارات الحكم زاید یعاقب بمقابلة نافذة لسبب نقد ق 1711023میریاء عبد الباسطرخصة رقم  -

 .14/03/2018ج وتسدد خالل شھرابتداء من.د 1000.00غرامة مالیة تقدر ب 

   10/03/2018اتحاد مالطة اكابر بتاریخ  - مقابلة نجوم الھقار 122 :قضیة رقم 

یعاقب بمقابلة واحدة لسبب نقد قرارات  نجوم الھقار 1710983تواتي رضوان رخصة رقم  -
 .14/03/2018ج وتسدد خالل شھر ابتداء من .د 1000.00الحكم زاید غرامة مالیة تقدر ب 



 .نجوم الھقار انذار لتضییع للوقت 1740253بوقلیلة حسان رخصة رقم  -
بطاقتین  نجوم الھقار یعاقب بمقابلة نافذة لسبب اخذه 1710994دحاوي عبد الكریم رخصة رقم  -

 .صفراوتین لعرقلة اللعب

  10/03/2018تھقارة الوسطي اكابر بتاریخ  –مقابلة سریع تمنراست  123 :قضیة رقم  

 .سریع تمنراست انذار لعرقلة اللعب 1710901بن الشیخ محمد بن موسي رخصة رقم  -
 .سریع تمنراست انذار لعرقلة اللعب 1710900كونتھ عبد هللا رخصة رقم  -
 .تھقارت الوسطى انذار لعرقلة اللعب 1711109رخصة رقمبحتي مصطفى  -

  ماقبل الشرفي

  09/03/2018اتحاد الكھرباء اكابر بتاریخ  –مقابلة ترجي ملیانة  124 :رقمقضیة   

 .ترجي ملیانة انذار للعب السلبي  1710781سعسع ھشام رقم  -
 .ترجي ملیانة انذار لعرقلة اللعب1710796كیكي عبد الحفیظ رخصة رقم  -

  10/03/2018شباب تحت لقصر اكابر بتاریخ  –مقابلة مستقبل شباب الري  125:قضیة رقم 

تحت لقصر یعاقب بمقابلة واحدة نافذة لسبب نقد قرارات الحكم  1710266:بن اتا عمر رقم  -
 .14/03/2016دج  وتسدد خالل شھرابتداء من 1000.00زائد غرامة تقدر ب 

  

  

  

   رئیس اللجنة 

احمد جمغات   

 

  


