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 الحاضرون : جمغات أحمد ــ بن علي بوجمعة 
 

 البريد الوارد :
 أكابر.باب سيالفن النادي الرياضي شــ  ــ ورقة مقابلة المستقبل الرياضي الجماهيرية

 أكابر.النادي الرياضي شباب سيالفن ــ  ــ تقرير حكم مقابلة المستقبل الرياضي الجماهيرية
 أكابر. مولودية إينغرــ  تيديكالتــ ورقة مقابلة الشباب الرياضي 

 أكابر.مولودية إينغر ــ  الشباب الرياضي تيديكالتمقابلة  حكمــ تقرير 
 أكابر. النادي الرياضي سمبك إينغرــ  رة الزوىأمل فقاــ ورقة مقابلة 

 أكابر.النادي الرياضي سمبك إينغر ــ  ــ تقرير حكم مقابلة أمل فقارة الزوى
 أكابر.النادي الرياضي سمبك إينغر ــ  مقابلة أمل فقارة الزوىــ تقرير مندوب 
 كابر. ترجي مليانةــ  أمال الشويطرــ ورقة مقابلة 
 لساهلة الغربية ــ أمل إيقسطن كابر.ــ ورقة مقابلة ا

 ــ ورقة مقابلة شباب الري ــ إتحاد الساهلة الشرقية كابر.
 شباب الري ــ إتحاد الساهلة الشرقية كابر.ــ تقرير حكم مقابلة 

 شباب الري ــ إتحاد الساهلة الشرقية كابر.ــ تقرير مندوب مقابلة 
 أكابر.عين صالح األمل الرياضي ــ  المستقبل الرياضي المجاهدين ــ ورقة مقابلة

 أكابر.األمل الرياضي عين صالح ــ  المستقبل الرياضي المجاهدين ــ تقرير حكم مقابلة
 

 : جـــدول األعمــال

 .والقسم ما قبل الشرفي مجموعة عين صالحجهوي لقسم الاــ دراسة قضايا مقابالت    
 

 الـثـانــيي جـــهــــوالــقــســــم الـــ
 

 18/01/2019بتاريخ  الندي الرياضي شباب سيالفنــ الرياضي الجماهيرية مستقبل المقابلة  48 : قضية رقم

( نافذة 01يعاقب بمقابلة واحدة ) الرياضي الجماهريةمستقبل ال 1810381رخصة رقم :  سالمة عبد هللاــ 
 .لعرقلة اللعب لسبب أخــــذه بطاقتين صفراويتين

 المستقبل الرياضي الجماهرية إنـــذار لعرقلة اللعب. 1810152ة رقم : ــ جماوي مبروك رخص
 المستقبل الرياضي الجماهرية إنـــذار لعرقلة اللعب. 1840105ــ القومري عماد رخصة رقم : 

 

 19/01/2019أكابر بتاريخ  مولودية إينغرــ  تيديكالتالشباب الرياضي مقابلة  49قضية رقم: 

( لسبب نقد  قرارات الحكم 02مولودية إينغر يعاقب بمقابلتين ) 1810184 : صة رقمرخ بورزق العربيــ 
وبعد نهاية المقابلة قام هذا الالعب بتصرفات غير رياضية زائد )+( غرامة مالية )مطرود ببطاقة حمراء( 

 .22/01/2019دج وتسدد خالل شهر إبتداء من تاريخ  2.000.00للفريق تقدر بـ: 
( لسبب أخذه بطاقتين 01مولودية إينغر يعاقب بمقابلة واحدة ) 1810351عبو عبد الصمد رخصة رقم : ــ 

 .صفراويتين
 عدم إرتداء واقي الساقي.مولودية إينغر إنـــذار لسبب  1810186ــ بن عليوة توفيق رخصة رقم : 

 ب.مولودية إينغر إنـــذار لعرقلة اللع 1810203ــ حمدو صابر رخصة رقم : 
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 18/01/2019أكابر بتاريخ  مباك إينغرسالنادي الرياضي ــ  أمل فقارة الزوىمقابلة  50قضية رقم: 

 إنـــذار لعرقلة اللعب. النادي الرياضي سمباك إينغر 1830109رخصة رقم :  وقليلة إدريســ ب
 

 الــقــســــم مــا قـبــل الــشـــــرفــــــي
 

 18/01/2019خ ــــــــاريـــتـر بـــابــأك تـرجـــي مـلـيــانـــةــ  ــل الـشـويـطـــرمأابلة مق 51قضية رقم : 

( لسبب نقد قرار 01يعاقب بمقابلة واحدة ) ليانةمترجي  1810446رخصة رقم :  بد السالمعبن جلول ــ 
ن ــداء مــــتـر إبــهـالل شــخ ددــدج وتس 1.000.00در بـ: ــقـق تــريـة للفـة ماليــالحكم زايد )+( غرام

 .22/01/2019تاريخ : 
 ترجي مليانة إنـــذار لعرقلة اللعب. 1810447ــ مجدوبي براهيم رخصة رقم : 

 

 12/01/2019خ ـــتاريـر بـابـأك إيـقـسـطـــنأمـل ــ  الــســاهـلـــة الـغــربـيـــةمقابلة  52قضية رقم : 

 إيقسطن إنـــذار لعرقلة اللعب.مل أ 1830160رخصة رقم : بالل  دوغنوــ 
 

 12/01/2019خ ـــتاريـر بـابـأكإتـحــاد الـسـاهـلـة الـشـرقـيـة ــ  شــبــاب الـــريمقابلة  53قضية رقم : 

 شباب الري إنـــذار لتضييع الوقت. 1830192ــ ديدي مصطفى رخصة رقم : 
 .سلبيإنـــذار للعب ال ساهلة الشرقيةال إتحادإتحاد  1810702رخصة رقم :  صويلحي شعيبــ 
 

 18/01/2019أكابر بتاريخ  الرياضي بلدية عين صالحل األمــ  تقبل الرياضي المجاهدينسالممقابلة  54قضية رقم : 

من الملعب  جلخروإنـــذار ل تقبل الرياضي المجاهدينسالم 1810661رخصة رقم :  بن قادي حسينــ 
 .بدون إذن من الحكم

 .وقتالتضييع عين صالح إنـــذار ل بلدية االمل الرياضي 1810576رخصة رقم :  ويجم محمدنــ 
 
 

 رئيــس اللـجـنــة                                                                                                
 جمغات أحمد                                                                                             
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