
 
  الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية تمنراست

 

 نـضـبــاطة اإلـــنـجـل      
  

                               19/02/2019: بتاريخ  12محضر رقم  
  جمغات أحمد ــ بن علي بوجمعة: الحاضرون  
  

  :البريد الوارد 
   .أكابرمستقبل إيقسطن ــ  ــ ورقة مقابلة شباب عين صالح

  .أكابرمقابلة وداد إينغرــ شباب تحت لقصر  ــ ورقة
  .أكابرــ تقرير مندوب مقابلة وداد إينغرــ شباب تحت لقصر 

  .أكابر ــ ورقة مقابلة إتحاد البركة ــ وفاق الفقارة
  .أكابر ــ تقرير حكم مقابلة إتحاد البركة ــ وفاق الفقارة

  .أكابرن ــ ورقة مقابلة سريع تمنراست ــ مستقبل األروية موفلو
  .كابرالشعار الرياضي نهقار أــ  الهالل الرياضي أمشونــ ورقة مقابلة 
  .كابرأ مولودية أدريانــ صورو لمعلمين النجم الرياضي ــ ورقة مقابلة 

  .طلب تسوية وضعية العبــ 
  

  : جـــدول األعمــال
  .عين صالحو ت الشرفي مجموعتي تمنراســ دراسة قضايا مقابالت القسم الجهوي والقسم    

  

  الــقــســــم الـــجـــهــــوي الـثـانــي
  

  15/02/2019بتاريخ  مستقبل األروية موفلونــ  سريع تمنراستمقابلة  69: قضية رقم 
  .لمس الكرة باليدإنـــذار ل مستقبل األروية موفلون 1830015: رخصة رقم بلبركة عبد النور ــ 

  .مستقبل األروية موفلون إنـــذار للعب الخطير 1830013: ــ ببوش يوسف رخصة رقم 
  .لعبالية موفلون إنـــذار لعرقلة مستقبل األرو 1810262: رخصة رقم  عبد الحليم رخيــ بل
  .الخطير إنـــذار للعب سريع تمنراست 1810320: رخصة رقم  بحيدة دمحمــ 

  .ار للعب الخطيرسريع تمنراست إنـــذ 1810312: ــ لعروسي دمحم بوضياف رخصة رقم 
  

  16/02/2019أكابر بتاريخ  نهقارالرياضي  شعارــ ال أمشونالرياضي  هاللمقابلة ال 70: قضية رقم 
  .للعب الخطيرإنـــذار  أمشونالرياضي  هاللال 1810015: رخصة رقم  طويل مصطفىــ 
  .للعبلة العرقالهالل الرياضي أمشون إنـــذار  1810368: رخصة رقم  سوداني عز الدينــ 

  .الهالل الرياضي أمشون إنـــذار لعرقلة اللعب 1830003: ــ عقبة كنتة حسين رخصة رقم 
  .الخطير إنـــذار للعب نهقارالرياضي شعار ال 1810819: رخصة رقم  قاسمي لحسنــ 

  .الشعار الرياضي نهقار إنـــذار لعرقلة اللعب 1810822: ــ شينون دمحم رخصة رقم 
  

  16/02/2019اريخ تأكابر ب مولودية أدريانــ  صورو لمعلمينمقابلة النجم الرياضي  71:قضية رقم
  .للعبلعرقلة اإنـــذار  صورو لمعلمينالنجم الرياضي  1810472: رخصة رقم  بن فطوم شفيقــ 
  للعبلعرقلة اإنـــذار  أدريانمولودية  1810291: رخصة رقم  ن مسعود عبد اللطيفــ ب

  

  الــشـــــرفــــــي الــقــســــم
  

  09/02/2019خ ـــاريـتـر ببــاـأك وفـــاق الـفـقــــارة  ــإتـحـــاد الـبـركـــة مقابلة  72: قضية رقم 



  .الخطير إنـــذار للعب إتحاد البركة 1810432: رخصة رقم  ن عابدين أحمدــ ب
01/02  

  

  .إتحاد البركة إنـــذار للعب الخطير 1810618: ــ فون وصديق عبد العالي رخصة رقم 
  .إتحاد البركة إنـــذار للعب الخطير 1810429: ــ ببوش حمزة رخصة رقم 

  .عبلللعرقلة اإنـــذار  وفاق الفقارة 1810063: رخصة رقم  بن ناجم زروالــ 
  

  08/02/2019خ تاريأكابر ب يـقـسـطـنإمـسـتـقـبـل ــ  شـبــاب عين صـالـحمقابلة  73: قضية رقم 
  .إنـــذار لعرقلة اللعب مستقبل إيقسطن 1810393: رخصة رقم  باجلول صابرــ 
  

  09/02/2019خ ــــاريـتر بـــأكاب ـقــصــــرلتـحــت اب ـبـشــ  وداد إيــنــغـــرمقابلة  74: قضية رقم 
  .للعبلعرقلة اإنـــذار  تحت لقصرشباب  1810050: رخصة رقم  غوالم إسماعيلــ 
  .لعدم ارتداء واقي الساقإنـــذار وداد إينغر  1810415: رخصة رقم  كنوشي إسحاقــ 
  

  تسوية وضعية عقابية
  

: ــ بعد اإلطالع على الطلب المودع من طرف الفريق النادي الرياضي للهواة سريع تمنراست تحت رقم 
ضعية العقابية لالعب والذي من خالله يطلب الفريق تسوية الو 10/02/2019المؤرخ في  07/2019

بتاريخ  252والمسجل بالرابطة تحت رقم   1710022: سالمة دمحم المختار رخصة رقم 
دمحم المختار كان ينشط ضمن تشكيلة فريق شباب بلدية عين ، حيث أن الالعب سالمة 19/02/2019

 2018/2019القسم الشرفي وتم إستقدامة خالل الموسم الحالي  2017/2018صالح خالل الموسم 
ثالثة مقابالت نافذة لسبب التعدي ) 03(لينشط بفريق سريع تمنراست، وقد تحصل هذا الالعب على عقوبة 

في توقف وذلك عندما كان يلعب لفريق شباب بلدية عين صالح وحيث على المنافس إثناء المقابلة والكرة 
لم  2018/2019ت حيث أن في الموسم عقوبافقط ولم يستنفذ باقي ال اآلليةأن الالعب قد أستنفذ المقابلة 

مع فريق سريع تمنراست أما الجولتين الثانية والثالثة قد  يلعب المقابلة األولى بالنسبة للجولة األولى
  .شارك فيهما، ولهذا تقدم فريق سريع تمنراست بطلب لتسوية وضعية الالعب المذكور

  :بعد الدراسة قررت اللجنة ما يلي 
: لالعب سالمة دمحم المختار الناشط بفريق سريع تمنراست فئة األكابر رخصة رقم ــ لتسوية وضعية ا   

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم للهواة يعاقب الالعب مقابلة  134تطبيقآ لنص المادة  1810310
+) (مقابالت زائد ) 03(إثنان من ثالثة ) 02(العقوبة األصلية مقابلتين (+) واحدة نافذة زايد ) 01(

    .19/02/2019: مقابالت نافذة إبتداء من تاريخ ) 03(واحدة ما يساوي في المجموع ثالثة ) 01(مقابلة 
   

  رئيــس اللـجـنــة                                                                                                
  جمغات أحمد                                                                                             
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