
  الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية تمنراست
 

 نـضـبــاطة اإلـــنـجـل      
  
                               02/01/2019: بتاريخ  07محضر رقم  
  جمغات أحمد ــ بن علي بوجمعة: الحاضرون  
  

  :البريد الوارد 
  .أكابرديكالت الشباب الرياضي تيــ  سيالفنشباب الرياضي  الناديــ ورقة مقابلة 

  .أكابرمولودية إينغر ــ  ــ ورقة مقابلة النادي الرياضي سمباك إينغر
  .أكابرمولودية إينغر ــ  ــ تقرير حكم مقابلة النادي الرياضي سمباك إينغر

  .أكابرمولودية إينغر ــ  ــ تقرير مندوب مقابلة النادي الرياضي سمباك إينغر
  .أكابرالمستقبل الرياضي الجماهيرية ــ  ــ ورقة مقابلة مستقبل شباب لحدب

  .أكابرالمستقبل الرياضي الجماهيرية ــ  مستقبل شباب لحدبــ تقرير حكم مقابلة 
  .أكابرالمستقبل الرياضي الجماهيرية ــ  مستقبل شباب لحدبــ تقرير مندوب مقابلة 

  .كابر أمال فقارة الزوىــ  النجم الرياضي البركةــ ورقة مقابلة 
  .النجم الرياضي البركة ــ أمال فقارة الزوى كابرقرير حكم مقابلة ــ ت

  .ــ تقرير مندوب مقابلة شباب النجم الرياضي البركة ــ أمال فقارة الزوى كابر
  .أكابرشباب تحت لقصر ــ  إتحاد البركةــ ورقة مقابلة 

  .أكابرشباب تحت لقصر ــ  إتحاد البركةــ تقرير حكم مقابلة 
  .أكابرشباب تحت لقصر ــ  إتحاد البركةندوب مقابلة ــ تقرير م

  

  : جـــدول األعمــال
  .ــ دراســة قضـايـا مقـابـالت القسم الجهوي الثاني والقسم الشرفي مجموعتي عين صالح وتمنراست   

  

  الــقــســــم الــجـــهـــوي الـثــانــــي
  

  28/12/2018أكابر بتاريخ  الشباب الرياضي تيديكالتــ  باب سيالفنالرياضي ش ناديمقابلة ال 37 : قضية رقم
واحدة ) 01(يالفن يعاقب بمقابلة سالنادي الرياضي شباب  1830103: رخصة رقم  وسفي عبد المجيدــ ي

دج وتسدد خالل شهر إبتداء من  2.000.00: غرامة مالية للفريق تقدر بـ(+) لسبب نقد قرار الحكم زايد 
  .02/01/2019: تاريخ 

  .إنـــذار لعرقلة اللعب يالفنسالنادي الرياضي شباب  1830065: رخصة رقم  ن باحمد نصر الدينــ ب
  

  28/12/2018أكابر بتاريخ  مولودية إينغرــ  سمباك إينغرالرياضي  ناديالمقابلة  38: قضية رقم
  .عب الخطيرإنـــذار لل مولودية إينغر 1810204: رخصة رقم  بوضيفة عبد الكريمــ 

  .مولودية إينغر إنـــذار لعرقلة اللعب 1810205: ــ قيداها سعد رخصة رقم 
  .يدالللمس الكرة بسمباك إنـــذار ياضي ادي الرالن 1810244: رخصة رقم  منصوري عبد الباسطــ 
  

  28/12/2018أكابر بتاريخ  ستقبل الرياضي الجماهيريةمالــ  مستقبل شباب لحدبمقابلة  39: قضية رقم
  .إنـــذار للعب الخطير المستقبل الرياضي الجماهيرية 1810150: فة عبد الكريم رخصة رقم در ــ
  

  29/12/2018أكابر بتاريخ  أمال فقارة الزوىــ  النجم الرياضي البركةمقابلة  40: قضية رقم
  .اللعبلعرقلة إنـــذار  فقارة الزوى لامأ 1840132: رخصة رقم  بديععبد الشناوي ــ 
  

01/02  



  
بعد أخذه بطاقة صفراء لسبب نقد قرار الحكم أمال فقارة الزوى  1810284: رخصة رقم  صامــ شناوي ع

وغير أثناء المقابلة وعند نهاية المقابلة قام هذا الالعب بالتطاول على طاقم التحكيم بعدة ألفاظ بذينة 
: غرامة مالية للفريق تقد بـ(+) مقابالت نافذة زائد ) 05(رياضية وبهذا التصرف يعاقب الالعب بخمسة 

  .02/01/2019: دج وتسدد خالل شهر إبتداء من تاريخ  10.000.00
  .لمس الكرة باليدإنـــذار ل النجم الرياضي البركة 1810116: رخصة رقم  مداني عبد المالكــ 
  

  الــقــســــم الــشـــــرفــــــي
  

  29/12/2018خ ــــــــاريـــتـر بـــابــأك ــاب تحـت لقصــرشبــ  إتحــاد الـبـركـةمقابلة  41: قضية رقم 
لسبب أخذه بطاقتين ) 01(يعاقب بمقابلة واحدة إتحاد البركة  1810419: رخصة رقم  كرعبد القادرباــ ب

  .صفراويتين لعرقلة اللعب
بطاقتين  لسبب أخذه) 01(إتحاد البركة يعاقب بمقابلة واحدة  1810429: ــ ببوش حمزة رخصة رقم 

  .صفراويتين لعرقلة اللعب
  
  

  رئيــس اللـجـنــة                                                                                                
  جمغات أحمد                                                                                             
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