
  التأدیبلجنة 

  02/04/2018:جلسة یوم 

  البرید الوارد -
  اوراق مقابالت ما قبل الشرفي -

  : جدول االعمال

  دراسة قضایا مقابالت للقسم ما قبل الشرفي مجموعة عین صالح -

  09/03/2018ترجي ملیانة اكابر بتاریخ –مقابلة اتحاد الكھرباء  140قضیة رقم 

ترجي ملیانھ یعاقب بمقابلة واحدة نافذة لسبب اخذة  1710781: رخصة رقم  السعسع ھیشام  -
 بطاقتین صفرویتین للعب السلبي

 ترجي ملیانة انذار لعرقلة اللعب 1710796:كیكي عبد الحمید رخصة رقم  -

 10/03/2018تحت لقصر اكابر بتاریخ  –مقابلة شباب الري  141قضیة رقم 

یعاقب بمقابلة نافذة لسبب نقد قرارات الحكم  زائد  1710766: عمر رخصة رقم  بن اتاهللا -
 02/04/2018وتسدد خالل شھر ابتداء من . دج  1000.00غرامھ مالیة تقدر ب 

  24/03/2018: شباب تحت لقصر اكابر بتاریخ  –وداد اینغر  142:قضیة رقم 

 انذار للعب السلبيوداد انغر  1710762:منصوري عبد الرحمان رخصة رقم   -
 وداد انغر انذار لعرقلة اللعب  1710737:منصوري قدور رخصة رقم  -
 وداد انغر انذار للعب الخطیر 1710766: بوتقي مصطفي رخصة رقم  -
 تحت لقصر انذار للعب السلبي 1740090: جمال الدین رخصة رقم  وجھق -
 تحت لقصر انذار للعب السلبي 1710268: صالح رخصة رقم  سبابو -
 تحت لقصر انذار للعب الخطیر 1710261:بیالل رخصة رقم  بیشي -
 تحت لقصر انذار للعب السلبي 1740074: كلي اسامھ رخصة رقم  -
 تحت لقصر انذار لتضیع الوقت  1710266: بن اتاهللا عمر رخصة رقم  -

رة ابطاقات خالل مب05لسبب اخذه  1000.00:فریق شباب تحت لقصر بغرامھ مالیة تقدر بي یعاقب 
  02/03/2018:شھر ابتداء من واحدة وتسدد ھذه الغرامھ خالل 

  24/03/2018وفاق حینون اكابر بتاریخ  –مقابلة ملودیة جوالیل  143:قضیة رقم 

وفاق حینون یعاقب بمقابلتین نافذتین لسبب الضرب 1710817:بوشیخي یاسین رخصة رقم  -
 العمدي اتجاه المنافس بدون كرة



وفاق حینون یعاقب بمقابلة نافذة لسبب اخذه 1710778: صة رقم بوشیخي عبد القادر رخ -
 بطاقتین صفروین لعرقلة اللعب

 مولودیة جوالیل انذار لعرقلة اللعب  1710693:رخصة رقم سبابو دمحم لخضر  -
 مولودیة جوالیل  انذار للمس الكرة بالید  1710689: بن عمر عبد الحمید رخصة رقم  -

24/03/2017ترجي ملیانھ اكابر بتاریخ  –مجاھدین مستقبل ال 144:قضیة رقم     

مستقبل المجاھدین بعاقب بمقابلة نافذة لسبب اخذه بطاقتین 1711145: بن بابھ عمر رخصة رقم -
 صفراویتین لسبب اللعب الخطیر مطرود

ترجي ملیانة یعاقب بمقابلة نافذة لسبب احذه بطاقتین  1710793: بن علیو علي رخصة رقم  -
 .سبب اللعب الخطیر مطرود لصفراویتین 

  

  

  رئیس اللجنة                                                                          

  جمغات احمد                                                                            


