
  الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية تمنراست
 

 نـضـبــاطة اإلـــنـجـل      
  

                               17/03/2019: بتاريخ  15محضر رقم  
  جمغات أحمد ــ بن علي بوجمعة: الحاضرون  
  

  :البريد الوارد 
   .أكابرراست النادي الرياضي سريع تمنــ  ــ ورقة مقابلة الشعار الرياضي نهقار

   .أكابرالنادي الرياضي سريع تمنراست ــ  ــ تقرير حكم مقابلة الشعار الرياضي نهقار
  .أكابرــ ورقة مقابلة النادي الرياضي سمباك إينغر ــ شباب سيالفن 

  .أكابرــ تقرير حكم مقابلة النادي الرياضي سمباك إينغر ــ شباب سيالفن 
  .أكابر أمشون ــ مولودية أدريانــ ورقة مقابلة الهالل الرياضي 

  .أكابر األروية موفلونــ مستقبل ــ ورقة مقابلة الشعار الرياضي نهقار 
  .أكابر سريع تمنراستــ  النجم الرياضي صورو لمعلمينــ ورقة مقابلة 

  .أكابر النجم الرياضي البركةــ ورقة مقابلة المستقبل الرياضي الجماهيرية ــ 
  .أكابر الجم الرياضي البركةبلة المستقبل الرياضي الجماهيرية ــ ــ تقرير مندوب مقا

  .شباب بلدية عين صالح أكابروفاق  الفقارة ــ ــ ورقة مقابلة 
  .أكابر نصر أبلسةــ  تهقارت الوسطىــ ورقة مقابلة 

  .أكابر إتحاد مالطةــ ورقة مقابلة اإلتحاد الرياضي نهقار ــ 
  .أكابر مستقبل إيقسطنـ ـ وداد إينغرــ ورقة مقابلة 

  .ــ تقرير حكم مقابلة وداد إينغر ــ مستقبل إيقسطن أكابر
  .أكابر وفاق صوروــ  شباب تبركاتـ ورقة مقابلة ـ

  .أكابر إتحاد البركةــ  تحت لقصرــ ورقة مقابلة 
  

  : جـــدول األعمــال
  تمنراست جموعتي لشرفي مــ دراسة قضايا مقابالت القسم الجهوي الثاني والشرفي وما قبل ا   

  .وعين صالح
  

  الــقــســــم الــــجــــهـــــوي
  

  05/03/2019 أكابربتاريخ النادي الرياضي سريع تمنراست ــنهقار الرياضي عار شالمقابلة  98:قضية رقم
  .رخطيإنـــذار للعب ال سريع تمنراستالرياضي ادي الن 1810321: عبد الرحمان عبد الغاني رخصة رقمــ 
  .إنـــذار للتضييع الوقت نهقارالرياضي شعار ال 1810819: رخصة رقم  قاسمي لحسنــ 

  .الشعار الرياضي نهقار إنـــذار للتضييع الوقت 1810233: ــ قنته عبد هللا رخصة رقم 
  

  08/03/2019أكابر بتاريخ  شباب سيالفنــ  مباك إينغرمقابلة النادي الرياضي س 99 : قضية رقم
  .لمس الكرة باليدإنـــذار ل شباب سيالفن 1810169: رخصة رقم  بركة محفوظبلــ 

) 01(النادي الرياضي سمباك إينغر يعاقب بمقابلة واحدة  1810243: ــ كنوشي عبد الستار رخصة رقم 
  .نافذة لسبب أخذه بطاقتين صفراويتين لعرقلة اللعب

  .لرياضي سمباك إينغر إنـــذار لعرقلة اللعبالنادي ا 181024335: ــ ليفة عبد المحصي رخصة رقم 
  

  08/03/2019أكابر بتاريخ  مولودية أدريانــ  أمشونالرياضي هالل مقابلة ال 100 : قضية رقم
  .عرقلة اللعبإنـــذار ل مولودية أدريان 1810307: رخصة رقم ن مسعود شعيبــ ب
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  .أدريان إنـــذار لعرقلة اللعب مولودية 1810293: ــ بن مسعود عبد هللا رخصة رقم
  .مولودية أدريان إنـــذار لعرقلة اللعب 1810297: ــ بن مسعود مراد رخصة رقم

  .سؤ السلوكإنـــذار ل أمشونالرياضي هالل ال 1810006: رخصة رقمباصالحي أسامة ــ 
  .عبالهالل الرياضي أمشون إنـــذار لعرقلة الل 1810015: ــ بن طويل مصطفى رخصة رقم
  .الهالل الرياضي أمشون إنـــذار لعرقلة اللعب 1840242: ــ كوريم عبد اللطيف رخصة رقم

  

  09/03/2019أكابر بتاريخ  مستقبل األروي موفلونــ الشعار الرياضي نهقار مقابلة  101 : قضية رقم
نافذة ) 01(يعاقب بمقابلة واحدة  عار الرياضي نهقارشال 1810232: ــ بن علي مصطفى رخصة رقم 

وتسدد خالل شهر إبتداء من  دج 2,000,00: غرامة مالية للفريق تقدر بـ(+) لسبب نقد قرار الحكم زايد 
  .17/03/2019تاريخ 

  . الشعار الرياضي نهقار إنـــذار لعرقلة اللعب 1810258: ــ سالمة ياسر رخصة رقم 
نافذة لسبب ) 01(الشعار الرياضي نهقار يعاقب بمقابلة واحدة  1830098: لحمامي العمري رخصة رقمــ 

دج وتسدد خالل شهر إبتداء من تاريخ  2,000,00: غرامة مالية للفريق تقدر بـ(+) نقد قرار الحكم زايد 
17/03/2019.  
  .إنـــذار لعرقلة اللعب األروية موفلونمستقبل  1810262: رخصة رقم  حكيمالبلخير عبد ــ 
  .السلبي مستقبل األروية موفلون إنـــذار للعب 1810265: رخصة رقم  ري كمالمختاــ 
  

  09/03/2019 سريع تمنراسث أكابر بناريخــ النجم الرياضي صورو لمعلمين قابلة م 102 : قضية رقم
نافذة ) 01(يعاقب بمقابلة واحدة  صورو لمعلمينالرياضي  جمالن 1810337: رخصة رقم  فيسل عليــ 

  .أخذه بطاقتين صفراويتينلسبب 
نافذة لسبب أخذه ) 01(يعاقب بمقابلة واحدة  سريع تمنراست 1810320: رخصة رقم  باحيدة محمودــ 

  .بطاقتين صفراويتين
  

  09/03/2019أكابر بتاريخ النجم الرياضي البركة ــ جماهيرية الرياضي المستقبل مقابلة ال 103:قضية رقم
  .لمس الكرة باليدإنـــذار ل بركةالرياضي ال نجمال 1830034: ة رقمرخص أوالد البكاي براهيمــ 

  .النجم الرياضي البركة إنـــذار للعب السلبي 1810107: ــ قربة علي رخصة رقم
  .لعب السلبيإنـــذار ل المستقبل الرياضي الجماهيرية 1810381: رخصة رقم عبد هللاسالمة ــ 
  

  ـيالــقــســــم الـــشــــرفـــــــ
  

  08/03/2019بتاريخ  ح ــة عين صالـــديـاب بلـــبـشارة ــ ــــقــفــاق الــوفمقابلة  104 : قضية رقم
  .للعبلعرقلة اإنـــذار  وفاق الفقارة 1840114: رخصة رقم عزيز عبد الترقو ــ 
  .القميصسبب نزع إنـــذار ل شباب بلدية عين صالح 1810480: رخصة رقم بن مبيريك عبد البديعــ 
  

  08/03/2019خ ـــــــاريـتـر بــابـأك نـصـر أبـلـســةــ  ـوســطــىالـتـهـقـارت مقابلة  105: قضية رقم 
  .إنـــذار لعرقلة اللعب تهقارت الوسطى 1810747: رخصة رقم  باسطعبد ال أمبيريكــ بن 

  .اللعبإنـــذار لعرقلة  نصر أبلسة 1810600: رخصة رقم  وغردة عبد النبيــ ب
  

  09/03/2019اإلتحاد الرياضي نهقار أكابر بتاريخ إتـحــاد مـالـطـة ــ مقابلة  106: قضية رقم 
  . اإلتحاد الرياضي نهقار إنـــذار لعرقلة اللعب 1810852: رخصة رقم  عبد النورش ببوــ 

  . ة اللعباإلتحاد الرياضي نهقار إنـــذار لعرقل 1810877: ــ واقيل معتز با رخصة رقم 
  .إنـــذار لعرقلة اللعب إتحاد مالطة 1810033: رخصة رقم  مكاوي توهاميــ 
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  09/03/2019خ تـاريـر بـــابــأك مـسـتـقـبـل إيـقـسـطــنــ  وداد إيـنـغـــرمقابلة  107: قضية رقم 
  .عرقلة اللعبإنـــذار ل مستقبل إيقسطن 1810388: رخصة رقم  إسحاق دمحمــ 
  .لمس الكرة باليدإنـــذار ل ينغرإوداد  1810404: رخصة رقم  سعسع عبد الستارــ 
  

  الــقــســــم مـا قـبــل الـــشــــرفــــــــي
  

  09/03/2019خ ــــاريــتـر بـــــابـأك وفـــاق صـــوروــ  شـبــاب تـبـركــاتمقابلة  108 : قضية رقم
  .عرقلة اللعبوفاق صورو إنـــذار ل 1830232: رخصة رقم  تاكوبا موسىــ 

  .وفاق صورو إنـــذار لعرقلة اللعب 1810791: ــ وطاطي أحمد رخصة رقم 
  .شباب تبركات إنـــذار لعرقلة اللعب 1810212: ــ زاتوي الصالح رخصة رقم 

  

  09/03/2019خ ــــــتـارير بـــابـأك إتــحــاد الـبـركــــةـ ـ تـحـت لـقـصــرمقابلة  109: قضية رقم 
  .إنـــذار لعرقلة اللعب تحت لقصر 1810054: رخصة رقم  و صالحبسبــ 

  .إنـــذار للعب الخطير إتحاد البركة 1810508: رخصة رقم  اقني مروانــ س
  .إتحاد البركة إنـــذار لعرقلة اللعب 1810426: ــ نقي براهيم رخصة رقم 

  
  رئيــس اللـجـنــة                                                                                                

  جمغات أحمد                                                                                             
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