
  الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية تمنراست
 

 نـضـبــاطة اإلـــنـجـل      
  

                               05/03/2019: بتاريخ  14محضر رقم  
  جمغات أحمد ــ بن علي بوجمعة: الحاضرون  
  

  :البريد الوارد 
   .أكابرفلون مستقبل األروية موــ  ــ ورقة مقابلة النجم الرياضي صورو لمعلمين

  .أكابرــ ورقة مقابلة سريع تمنراست ــ الهالل الرياضي أمشون 
  .أكابر ــ ورقة مقابلة النجم الرياضي البركة ــ الشباب الرياضي تيديكالت

  .أكابر ــ ورقة مقابلة النادي الرياضي سمباك إينغرــ مستقبل شباب لحدب
  .ابرأكمولودية إينغر شباب سيالفن ــ ــ ورقة مقابلة 
  .أكابرــ أمل فقارة الزوى ية المستقبل الرياضي الجماهيرــ ورقة مقابلة 

  .أكابرالمستقبل الرياضي الجماهيرية ــ أمل فقارة الزوى مقابلة  مندوبــ تقرير 
  .أكابر شباب تحت لقصرــ  شباب بلدية عين صالحــ ورقة مقابلة 

  .تحت لقصر أكابر شباب بلدية عين صالح ــ شبابــ تقرير حكم مقابلة 
  .ــ تقرير مندوب مقابلة شباب بلدية عين صالح ــ شباب تحت لقصر أكابر

  .أكابر إيقسطنمستقبل وفاق الفقارة ــ ــ ورقة مقابلة 
  .أكابروفاق الفقارة ــ مستقبل إيقسطن ــ تقرير حكم مقابلة 

  .أكابرــ تقرير مندوب مقابلة وفاق الفقارة ــ مستقبل إيقسطن 
  .أكابر النجم الرياضي الوحدة عين قزامــ  اإلتحاد الرياضي نهقارقة مقابلة ــ ور

  .أكابر ــ ورقة مقابلة نصر أبلسة  ــ إتحاد مالطة
  .أكابر ــ ورقة مقابلة أمال عين صالح ــ إتحاد الكهرباء

  .أكابر مال عين صالح ــ إتحاد الكهرباءاألــ تقرير حكم مقابلة 
  .أكابر أمال عين صالح ــ إتحاد الكهرباء ــ تقرير مندوب مقابلة

  .أكابر ــ ورقة مقابلة المستقبل الرياضي المجاهدين ــ أمل الشويطر
  .أكابر ــ تقرير حكم مقابلة المستقبل الرياضي المجاهدين ــ أمل الشويطر

  .أكابر ــ ورقة مقابلة ترجي مليانة ــ إتحاد الكهرباء
  .أكابر ــ إتحاد الكهرباء ــ تقرير حكم مقابلة ترجي مليانة

  .أكابر ــ تقرير مندوب مقابلة ترجي مليانة ــ إتحاد الكهرباء
  .أمل تاغرم أكابرــ  الساهلة الغربيةــ ورقة مقابلة 

  .ــ ورقة مقابلة أمل الشويطر ــ األمل الرياضي عين صالح أكابر
  .ابرأمل الشويطر ــ األمل الرياضي عين صالح أكــ تقرير حكم مقابلة 

  ,ــ أحتراز مقدم من طرف النادي الرياضي للهواة سريع تمنراست
  

  : جـــدول األعمــال
  تمنراست جموعتي ما قبل الشرفي مالشرفي والجهوي الثاني وــ دراسة قضايا مقابالت القسم    

  .وعين صالح
  

  يوــجــــهــــالــقــســــم الـــ
  

  01/03/2019 أكابربتاريخ مستقبل األروية موفلون ــ معلمينالنجم الرياضي صورو لمقابلة  83:قضية رقم
  .السلبي إنـــذار للعب النجم الرياضي صورو لمعلمين 1810609: رخصة رقم  داخول هشامــ 
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  .تضييع الوقتالنجم الرياضي صورو لمعلمين إنـــذار لل 1810333: رخصة رقم  وادرية الياســ 
  .إنـــذار لعرقلة اللعب مستقبل األروية موفلون 1830011 :رخصة رقم  محجوب الياســ 
  

  02/03/2019 الهالل الرياضي أمشون أكابر بتاريخــ  النادي الرياضي سريع تمنراستمقابلة  84:قضية رقم
  .إنـــذار لعرقلة اللعبالنادي الرياضي سريع تمنراست  1810320: رخصة رقم  باحيدة محمودــ 

  .الخطير النادي الرياضي سريع تمنراست إنـــذار للعب 1810312: اف رخصة رقمــ لعروسي دمحم بوضي
  .الخطير النادي الرياضي سريع تمنراست إنـــذار للعب 1810331: رخصة رقم  أيوب يحمتــ 
  .عب الخطيرإنـــذار لل الهالل الرياضي أمشون 1830003: رخصة رقم  ة حسينكن ةعقبــ 

  .الهالل الرياضي أمشون إنـــذار لعرقلة اللعب 1810009: قم ــ عليلي التوهامي رخصة ر
  

  01/03/2019مقابلة النجم الرياضي البركة ــ الشباب الرياضي تيديكالت أكابر بتاريخ  85 : قضية رقم
لسبب منع ) 01(البركة يعاقب بمقابلة واحدة الرياضي  جمالن 1810096: رخصة رقم  الغول عبد الحميدــ 

  .)مطرود( يففرصة التهد
  .سبب لمس الكرة باليدإنـــذار ل شباب الرياضي تيديكالتال 1810115: رخصة رقم بلميلود حمزةــ 

  .الشباب الرياضي تيديكالت إنـــذار لعرقلة اللعب 1810120: ــ مرغيدو يوسف رخصة رقم
  

  01/03/2019بتاريخ أكابر  سمباك إينغرالرياضي النادي ــ  مستقبل شباب لحدبمقابلة  86 : قضية رقم
  .مستقبل شباب لحدب إنـــذار لعرقلة اللعب 1840063: رخصة رقم  بصيرعبد المبخوت ــ 

  .مستقبل شباب لحدب إنـــذار لعرقلة اللعب 1810076: ــ صباري عبد الفتاح رخصة رقم 
  .مس الكرة باليدإنـــذار لسبب ل سمباك إينغرالرياضي نادي ال 1810235: رخصة رقم قة عبد المحصيــ بي

  .النادي الرياضي سمباك إينغر إنـــذار للمسك من القميص 1830107: ــ كنوشي شريف رخصة رقم
  

  02/03/2019خ ـــــــاريـتـر بــابــأكمـولــوديــة إيـنـغـــر ــ  شـبــاب سـيـالفـنمقابلة  87 : قضية رقم
لسبب نافذة فقط ) 01(يعاقب بمقابلة واحدة شباب سيالفن  1810168: رخصة رقم  كورد دمحم العيدــ 

  .لمس الكرة خارج منطقة العمليات
   ,إنـــذار للعب الخطيرشباب سيالفن  1810163: سفي عبد المجيد رخصة رقم ــ يو

  

  02/03/2019أكابر بتاريخ  أمل فقارة الزوىــ جماهيرية الرياضي المستقبل مقابلة ال 88 : قضية رقم
  .عرقلة اللعبإنـــذار ل الجماهيريةالرياضي مستقبل ال 1830053: رخصة رقم ؤمنالمصري عبد المــ 
  .تضييع الوقتإنـــذار ل أمل فقارة الزوى 1830117: رخصة رقم بن مسعود عبد الجليلــ 
  

  يالــقــســــم الـــشــــرفــــــــ
  

  22/02/2019ر بتاريخ بأكا شباب تحت لقصر ــ شباب بلدية عين صالحمقابلة  89:قضية رقم
  .السلبي إنـــذار للعب شباب بلدية عين صالح 1810464: رخصة رقم  ديعلي عبد الباسطــ 

نافذة ) 01(شباب بلدية عين صالح يعاقب بمقابلة واحدة  1810478: ــ غرمة الهاشمي رخصة رقم 
  .دج 1,000,00: غرامة مالية للفريق تقدر بـ(+) لسبب نقد قرار الحكم زايد 

نافذة لسبب ) 01(شباب تحت لقصر يعاقب بمقابلة واحدة  1810055: ــ يحياوي عبد الناصر رخصة رقم 
  .دج 1,000,00: غرامة مالية للفريق تقدر بـ(+) نقد قرار الحكم زايد 

  .شباب تحت لقصر إنـــذار للعب السلبي 1810615: ــ أعراب عبد النور رخصة رقم 
  .شباب تحت لقصر إنـــذار لعرقلة اللعب 1810457: ــ الخير خالد رخصة رقم 

  .شباب تحت لقصر إنـــذار للعب السلبي 1810057: ــ سبابو دمحم لخضر رخصة رقم 
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  22/02/2019خ ـــــــاريـتـر بــابـأك إيـقـسـطــنــ مستقبل  وفــاق الـفـقـــارةمقابلة  90: قضية رقم 
  .للعبلعرقلة اإنـــذار  وفاق الفقارة 1810068: صة رقم رخ مهيمنعبد الن زايد ــ ب

  .وفاق الفقارة إنـــذار لعرقلة اللعب 1810197: رخصة رقم  لمين شرف الدينــ بن 
  .إنـــذار لعرقلة اللعب مستقبل إيقسطن 1810393: رخصة رقم  اجلول صابرــ ب

  

  01/03/2019 اضي الوحدة عين قزام أكابر بتاريخالنجم الريــ اإلتحاد الرياضي نهقارمقابلة  91 :قضية رقم 
نافذة لسبب ) 02(اإلتحاد الرياضي نهقار يعاقب بمقابلتين  1810846: رخصة رقم  بوش زكرياءــ ب

دج وتسدد خالل شهر  1.500,00: غرامة مالية للفريق تقدر بـ(+) زايد التعدي بالضرب على المنافس 
  .05/03/2019: إبتداء من تاريخ 

  . اإلتحاد الرياضي نهقار إنـــذار لعرقلة اللعب 1810849: مشوش مصطفى رخصة رقم ــ 
  .إنـــذار لعرقلة اللعب النجم الرياضي الوحدة عين قزام 1810757: رخصة رقم  أقاري دمحمــ 
  

  01/03/2019خ تـاريـر بـــابــأك الـطـــةمـإتـحـــاد ــ  نـصــر أبـلـســــةمقابلة  92: قضية رقم 
  .إتحاد مالطة إنـــذار لتضييع للوقت 1810033: رخصة رقم  هاميمكاوي التــ 

  .إتحاد مالطة إنـــذار لعرقلة اللعب 1810452: ــ بيكة لحسن رخصة رقم 
  

  الــقــســــم مـا قـبــل الـــشــــرفــــــــي
  

  23/02/2019بر بتاريخ أكا إتحاد الكهرباءــ  عين صالحالرياضي مال مقابلة األ 93 : قضية رقم
نافذة لسبب أخذه ) 01(إتحاد الكهرباء يعاقب بمقابلة واحدة  1810675: رخصة رقم  دغمشي ياسينــ 

  .لعرقلة اللعب بطاقتين صفراويتين
  

  23/02/2019خ تـاريـر بـأكاب الـشــويـطــر مـلأـ ـ المستقبل الرياضي المجاهدينمقابلة  94: قضية رقم 
  .إنـــذار لعرقلة اللعب أمل الشويطر 1840187: رخصة رقم  يليالمغ افكربــ 

  .أمل الشويطر إنـــذار للعب الخطير 1830183: ــ سالمة شرف الدين رخصة رقم 
  .المستقبل الرياضي المجاهدين إنـــذار للعب السلبي 1810671: ــ رقاني عبد المالك رخصة رقم 
نافذة لسبب أخذه ) 01(يعاقب بمقابلة واحدة  الشويطر أمل 1840191: ــ سويلمي عمران رخصة رقم 

  .بطاقتين صفراويتين لعرقلة اللعب
  

  02/03/2019خ تـاريـر بـــابــأكتــرجـــي مـلـيــانــــة ــ  إتــحــاد الـكـهـربـاءمقابلة  95: قضية رقم 
  .اللعبترجي مليانة إنـــذار لعرقلة  1830154: ــ بن جلول عبد اللطيف رخصة رقم 

  .ترجي مليانة إنـــذار لعرقلة اللعب 1840147: ــ حمدو عبد المالك رخصة رقم 
  .إتحاد الكهرباء إنـــذار لعرقلة اللعب 1810691: صالح رخصة رقم  بركاويــ أم 

  

  02/03/2019خ تـاريـر بـــابــأك الـســاهـلــة الـغـربـيــةــ  أمـــل تـاغــــرممقابلة  96: قضية رقم 
  .للعب السلبيإنـــذار  أمل تاغرم 1830160: رخصة رقم  دغنو باللــ 

مقابالت نافذة لسبب التشاجر ) 03(أمل تاغرم يعاقب بثالثة  1810771: ــ بودراعة هشام رخصة رقم 
دج وتسدد خالل شهر  5.000.00: غرام مالية للفريق تقدر بـ(+) زايد ) مطرود(بالضرب مع المنافس 

  .05/03/2019: ريخ إبتداء من تا
مقابالت نافذة لسبب ) 03(يعاقب بثالثة  الساهلة الغربية 1830160: ــ جمعات مصطفى رخصة رقم 
دج وتسدد  5.000.00: غرام مالية للفريق تقدر بـ(+) زايد ) مطرود(التشاجر بالضرب مع المنافس 

  .05/03/2019: خالل شهر إبتداء من تاريخ 
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  01/03/2019خ تـاريـر بـــابــأك األمل الرياضي عين صالحــ  أمــل الـشـويطـرقابلة م 97: قضية رقم 
  .للعب السلبيإنـــذار  األمل الرياضي عين صالح 1830175: رخصة رقم  بن حميدة ساميــ 
  
  : 01 أحتراز رقمــ 
  .25/2019تحت رقم  03/03/2019ــ بعد مراجعة األحتراز المؤرخ في  
  .عة ورقة المقابلةــ بعد مراج 
  .03/03/2019بتاريخ ــ األحتراز المقدم من طرف النادي الرياضي سريع تمنراست  

  : اللجتة تقــررــ 
  .آاألحتراز مقبول شكآل ومرفوض مضمونا ــ  
  

  اللـجـنــةرئيــس                                                                                                 
  جمغات أحمد                                                                                             
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