
 
  الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية تمنراست

 

 نـضـبــاطة اإلـــنـجـل      
  

                               25/02/2019: بتاريخ  13محضر رقم  
  جمغات أحمد ــ بن علي بوجمعة: الحاضرون  
  

  :البريد الوارد 
   .أكابروفاق الفقارة ــ  ــ ورقة مقابلة شباب تحت لقصر

  .أكابروفاق الفقارة ــ  مندوب مقابلة شباب تحت لقصر ــ تقرير
  .أكابرــ ورقة مقابلة وداد إينغرــ شباب بلدية عين صالح 

  .أكابرــ تقرير حكم مقابلة وداد إينغرــ شباب بلدية عين صالح 
  .أكابر سمباك إينغر ــ النجم الرياضي البركةالنادي الرياضي ــ ورقة مقابلة 

  .أكابر النادي الرياضي سمباك إينغر ــ النجم الرياضي البركةلة ــ تقرير حكم مقاب
  .أكابر ــ ورقة مقابلة الشباب الرياضي تيديكالت ــ المستقبل الرياضي الجماهيرية

  .أكابر ــ تقرير حكم مقابلة الشباب الرياضي تيديكالت ــ المستقبل الرياضي الجماهيرية
  .أكابر شباب لحدببل ــ مستق مولودية إينغرــ ورقة مقابلة 

  .أكابرــ ورقة مقابلة شباب سيالفن ــ أمل فقارة الزوى 
  .أكابرــ تقرير حكم مقابلة شباب سيالفن ــ أمل فقارة الزوى 

  .أكابرالرياضي صورو لمعلمين نجم ــ ورقة مقابلة الهالل الرياضي أمشون ــ ال
  .رياضي صورو لمعلمين أكابرــ تقرير حكم مقابلة الهالل الرياضي أمشون ــ النجم ال

  .أكابر مولودية أدريانــ  ــ ورقة مقابلة مستقبل األروية موفلون
  .أكابرــ تقرير حكم مقابلة مستقبل األروية موفلون ــ مولودية أدريان 

  

  : جـــدول األعمــال
  .تمنراستعين صالح وجهوي مجموعتي شرفي والقسم الــ دراسة قضايا مقابالت القسم ال   

  

  ــيـشـــــــرفــــــــالــقــســــم الـــ
  

  15/02/2019خ ــــــاريـــتـب وفــاق الــفــقــــارةــ  رــــــصـقـت لـاب تحــبـشمقابلة  75: قضية رقم 
  .عرقلة اللعبإنـــذار ل شباب تحت لقصر 1810379: رخصة رقم  قادرعبد الاركي بمــ 

  .شباب تحت لقصر إنـــذار لعرقلة اللعب 1810057: ــ سببو دمحم لخضر رخصة رقم 
  .سلبيإنـــذار للعب ال وفاق الفقارة 1810197: رخصة رقم  رف الدينشبالمين ــ 

  .تضييع الوقتوفاق الفقارة إنـــذار ل 1840117: ــ صباري عبد الحق رخصة رقم 
  

  15/02/2019خ ــاريـتـر بــأكاب ين صالحعبـاب بلـديـة ــ ش وداد إيــنـــغـــــرمقابلة  76: قضية رقم 
  .برقلة اللعلعشباب بلدية عين صالح إنـــذار  1810613: رخصة رقم  غيالني عبد العاليــ 
  .لمس الكرة باليدإنـــذار ل وداد إينغر 1810415: رخصة رقم  كنوشي إسحاقــ 
  

  يوـــــــهــــالــقــســــم الــج
  

  15/02/2019ر بتاريخ بأكا النجم الرياضي البركة ــ سمباك إينغر النادي الرياضيمقابلة  77:قضية رقم
  .لعبالالنادي الرياضي سمباك إينغر إنـــذار لعرقلة  1830108: رخصة رقم  العظيم عبدناصور ــ 
  .إنـــذار لعرقلة اللعب البركةالرياضي جم الن 1810107: رخصة رقم  قويا عليــ 



01/02  
  
  

  16/02/2019أكابر بتاريخ  الرياضي الجماهيريةتقبل المســ  ديكالتيالرياضي تاب الشبمقابلة  78: قضية رقم 
  .السلبي إنـــذار للعب يدكالتتالشباب الرياضي  1830043: رخصة رقم  وسيدي عبد الكريمــ ب

  

  16/02/2019خ تـاريـر بـأكاب لـحـدبشـبـاب مـسـتـقـبـل ــ  رلـوديــة إيـنــغــومـمقابلة  79: قضية رقم 
  .إنـــذار لعرقلة اللعب مولودية إينغر 1810350: رخصة رقم  مارعوالي مب الباقــ 

  .مولودية إينغر إنـــذار للعب السلبي 1810349: ــ بن عثماني جلول رخصة رقم 
  .رقلة اللعبإنـــذار لع مستقبل شباب لحدب 1810555: رخصة رقم  بن زايد عبد الودودــ 

  .مستقبل شباب لحدب إنـــذار لتضييع الوقت 1810062:  السعيد رخصة رقم ــ بن بابه دمحم
  

  16/02/2019خ تـاريـر بـــابــأكأمـل فـقــارة الـزوى ــ  شـبــاب سـيـالفـنمقابلة  80: قضية رقم 
نافذة لسبب أخذه ) 01(شباب سيالفن يعاقب بمقابلة واحدة  1810828: ــ يوسفي براهيم رخصة رقم 

  .تين للعب السلبيراوصف تينبطاق
  

  22/02/2019أكابر بتاريخ  لنجم الرياضي صورو لمعلمينــ ا الهالل الرياضي أمشونمقابلة  81:قضية رقم
  .إنـــذار لعرقلة اللعب الهالل الرياضي أمشون 1810009: رخصة رقم  عليلي توهاميــ 

  .ـــذار لتضييع الوقتالهالل الرياضي أمشون إن 1810021: رقي دمحم رخصة رقم ــ ف
  .النجم الرياضي صورو لمعلمين إنـــذار لعرقلة اللعب 1810347: ــ شقرون رياض رخصة رقم 

  .السلبي النجم الرياضي صورو لمعلمين إنـــذار للعب 1810472: رخصة رقم  فطوم شفيق نبــ 
  

  23/02/2019خ تـاريـر بـأكاب ريـانولوديـة أدمــ األرويـة مـوفـلـون ـ مـسـتـقـبـلمقابلة  82: قضية رقم 
  .إنـــذار لعرقلة اللعب أدريانمولودية  1810303: رخصة رقم ن مسعود عبد الرحيم ــ ب
  

  
مدرب مستقبل األروية موفلون قام هذا المسيير بعد  180005: ضبوضة دمحم نور الدين رخصة رقم ــ ب

ساعد الثاني بألفاظ مستعمآل العبارات الغير مسؤولة نهاية المقابلة بتطاول على الحكم الرئيسي والحكم الم
ضد فريقه الحيلة من أجل أن يفوز الفريق المنافس وكما تمادى وغير الئقة أن الطاقم التحكيمي أستعمل 

بتطاوله بكالمه وهذا أمام محافظ المقابلة متلفظآ أكتبوا وما عندكم ما تفعلوه أنتم وال الرابطة ولهذا يعتبر 
أو وظيفة مرتبطة شهر عن ممارسة أي نشاط أ) 06(غير رياضي يعاقب عليه بتوقيف بستة  هذا التصرف
زايد غرامة مالية  ،من القانون المنظم لكرة القدم للهواة 112: رقم  ةللماد طبقا في الفريقبكرة القدم 

   .25/02/2019: دج وتسدد خالل شهر إبتداء من تاريخ  10.000,00 :للفريق تقدر بـ
  
    
  رئيــس اللـجـنــة                                                                                                

  جمغات أحمد                                                                                             
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