
  الرابطة الوالئیة لكرة القدم تمنراست

 لجنة االنضباط

  24/03/2019بتاریخ  16محضر رقم 

  : البرید الوارد

 مستقبل الریاضي الجماھریة اكابر –ورقة مقابلة مستقبل شاب لحدب  -
 مستقبل الریاضي الجماھریة اكابر –تقریر حكم مقابلة مستقبل شاب لحدب  -
 مستقبل الریاضي الجماھریة اكابر –تقریر مندوب مقابلة مستقبل شاب لحدب  -
 وفاق فقارة الزاوي اكابر  –ورقة مقابلة نجم البركھ  -
 وفاق فقارة الزاوي اكابر  –تقریر حكم مقابلة نجم البركھ  -
 وفاق فقارة الزاوي اكابر  –تقریر مندوب مقابلة نجم البركھ  -
 مستقبل شباب لحدب اكابر  –ورقة مقابلة شباب سالفن  -
 مستقبل شباب لحدب اكابر –تقریر حكم مقابلة شباب سالفن  -
 مستقبل شباب لحدب اكابر –تقریر مندوب مقابلة شباب سالفن  -
 سمباك اینغر اكابر –ورقة مقابلة مولودیة اینغر  -
 مستقبل شباب لحدب اكابر  –ورقة مقابلة مستقبل االرویة موفلون  -
 اتحاد مالط اكابر –زام ورقة مقابلة عین ق -
 شباب عین صالح اكابر  –ورقة مقابلة اتحاد البركة  -
 شباب عین صالح اكابر –تقریر حكم مقابلة اتحاد البركة  -
 شباب عین صالح اكابر –تقریر مندوب مقابلة اتحاد البركة  -
 اتحاد الریاضي نھقار اكابر –ورقة مقابلة نصر ابلسة  -
 تھقار الوسطي اكابر  –ورقة مقابلة الوحدة عین قزام  -
 البحبوحة ادلس اكابر  –ت ورقة مقابلة شباب تبركا -
 الجییل الصاعد حاسي لحجار اكابر –ورقة مقابلة الساھلة الغربیة  -
 الجییل الصاعد حاسي لحجار اكابر –مقابلة الساھلة الغربیة  تقریر حكم  -
 الجییل الصاعد حاسي لحجار اكابر –تقریر مندوب الساھلة الغربیة  -
 البحبوحة ادلس اكابر  –ورقة مقابلة وفاق صورو  -

  جدول االعمال

  وماقبل الشرفي تمنراست و عین صالح –یا مقابالت القسم الجھوي والشرفي ادراسة قض -

  القسم الجھوي

  12/03/2019مستقبل الریاضي الجماھریة اكابر بتاریخ  –مقابلة مستقبل شباب لحدب  110قضیة رقم 

 مستقبل لحدب انذار لعرقلة اللعب1830173رخصة رقم باسویلم عبد اللطیف  -
  مستقبل الریاضي الجماھریة انذار لعرقلة اللعب1840103بالمین عبد المولي رخصة رقم  -

  12/03/2019امال الفقارة الزوي اكابر بتاریخ  –مقابلة نجم البركة  111قضیة رقم 



نجم البركة یعاقب بمقابلة واحدة لسبب تلقیة بطاقتین صفرویتین  1810098القاري یونس رخصة  -
 للعب الخطیر 

  12/03/2019شباب الریاضي تیدیكالت اكابر بتاریخ  –مقابلة شباب سالفن  112قضیة رقم 

شباب ریاضي تیدكالت یعاقب بمقابلة واحدة لسبب تلقیھ 1810130حمیدو یونس رخصة رقم  -
 بطاقتین صفرویتین 

شباب سالفن یعاقب بمقابلة واحدة نافذة لسبب 1830061بن عبد الواحد عبد الصادق  رخصة رقم  -
شھر ابتداء من وتسدد خالل دج 2000.00نقد قرار الحكم زائد غرامة مالیة تقدر ب 

24/03/2019 
 شباب سالفن انذار لعرقلة اللعب  1810828یوسفي براھیم رخصة رقم  -
 شباب سالفن انذار لعرقلة اللعب1810169كورد محمد العید رخصة رقم  -

  12/03/2019 بتاریخ سمباك اینغر اكابر –مقابلة مولودیة اینغر  113قضیة رقم 

مقابلة واحدة نافذة لسبب نقد قرار مولودیة اینغر یعاقب ب1830112ني رخصة رقم بكادي عبد الغ -
 24/03/2019شھر ابتداء من دج وتسدد خالل 2000.00تقدر بي  الحكم زائد غرامة مالیة

 سمباك اینغر انذار لعرقلة اللعب1810366الساھلي یونس رخصة رقم  -

  22/03/2019مستقبل لحدب اكابر بتاریخ  –مقابلة مستقبل االرویة موفلون  114قضیة رقم 

 مستقبل شباب لحدب انذار لعرقلة اللعب1810079بد القادر رخصة رقم فو عنر -
 مستقبل لحدب انذار لعرقلة اللعب 1810075بوعروه اسماعیل رخصة رقم  -
 مستقبل لحدب انذار لعرقلة للعب1810082بالمة عبد الباسط رخصة رقم  -
 مستقبل االرویة موفلون انذار لعرقلة اللعب 1810268كوریم یوسف رخصة رقم  -
 مستقبل االرویھ مفلون انذار لعرقلة اللعب 1830104عمار رابح رخصة رقم  -
 مستقبل االرویة موفلون انذار لعرقلة اللعب 1830013ببوش یوسف رخصة رقم  -

  القسم الشرفي

  . 15/03/2019إتحاد مالطا أكابر بتاریخ  –مقابلة الوحدة عین قزام  115قضیة رقم 

 إتحاد مالطا إنذار لعرقلة اللعب  1810030بن أتا هللا حسان رخصة رقم  -
 الوحدة عین قزام إنذار للمس الكرة بالید  1810756علیلي عبد هللا رخصة رقم  -

   15/03/2019شباب عین صالح أكابر بتاریخ  –مقابلة إتحاد البركة  116قضیة رقم 

بطاقتین إتحاد البركة یعاقب بمقابلة واحدة لسبب أخذه  1810508ساقني مروان رخصة رقم  -
 صفراوتین لعرقلة اللعب .

إتحاد البركة یعاقب بمقابلة واحدة لسبب أخذه بطاقتین  1810618فندو صدیق عبد العالي  رقم  -
 صفراوتین لعرقلة اللعب .

 

 



  . 22/03/2019إتحاد الریاضي نھقار أكابر بتاریخ  –مقابلة نصر أبلسة  117قضیة رقم 

أبلسة یعاقب بمقابلة واحدة نافذة لسبب منع فرصة نصر  1810596ملوكي محمد رخصة رقم  -
 ھدف محقق .

مقابالت نافذة لسبب  03نصر أبلسة یعاقب بـ  1810770رقاني موالي عبد هللا رخصة رقم  -
دج ، وتسدد خالل شھر إبتداء من  1500.00التعدي على الالعب عمدا + غرامة للفریق تقدر بـ 

 ) مطرود .113. المادة ( 24/03/2019
مقابالت نافذة لسبب   03إتحاد الریاضي نھقار یعاقب بـ  1810852بوش عبد النور رخصة رقم بی -

دج ، وتسدد خالل شھر  1500.00على الالعب المعتدي + غرامة للفریق تقدر بـ داء رد اإلعت
 ) مطرود .113. المادة ( 24/03/2019إبتداء من 

  . 23/03/2019وسطى أكابر بتاریخ تھقارت ال –مقابلة الوحدة عین قزام  118قضیة رقم 

 قارت الوسطى إنذار لعرقلة اللعب .تھ 1810894طیار یوسف رخصة رقم  -
 الوحدة عین قزام إنذار لعرقلة اللعب . 1810836بیكة طرخو رخصة رقم  -

  ماقبل الشرفي

  .16/03/2019البحبوحة إدلس أكابر بتاریخ  –مقابلة شباب تبركات  119قضیة رقم 

 شباب تبركات إنذار لعرقلة اللعب . 1810207رضا رخصة رقم سالمي محمد  -

  . 16/03/2019الجیل الصاعد حاسي الحجار أكابر بتاریخ  –مقابلة شباب الساھلة الغربیة  120قضیة رقم 

 الجیل الصاعد حاسي لحجار إنذار للعب الخطیر  1810534رخصة رقم القادر بوحاص عبد  -
لحجار یعاقب بمقابلة واحدة لسبب الجیل الصاعد حاسي  1810158رقم  بن قویدر دحمان رخصة -

 تلقیة بطاقتین صفرواتین  .

  . 23/03/2019البحبوحة إدلس أكابر بتاریخ  –مقابلة وفاق صورو  121قضیة رقم 

 وفاق صورو إنذار لعرقلة اللعب  1810779قلیل منیر رخصة رخصة رقم  -
 البحبوحة إدلس إنذار لعرقلة اللعب  1810897فنوفنو موسى رخصة رقم  -

  إحـــتراز

  . 12/03/2019شباب تیدیكالت أكابر بتاریخ  –مقابلة شباب سالفن  02القضیة رقم :  -

األتیة أسماؤھم من إحتراز من طرف النادي الریاضي الھاوي ( شباب ریاضي تیدیكالت ) حول الالعبین 
  فریق شباب سالفن وھم على النحو التالي : 

 شباب سالفن  1810828یوسفي براھیم رخصة رقم  -
 شباب سالفن  1830103یوسفي عبد المجید رخصة رقم  -
 شباب سالفن  1810168كورد محمد العید رخصة رقم  -



كة الالعبین في مقابلة ( شباب ریاضي تیدیكلت ) إحتج على مشارحیث أن النادي الریاضي الھاوي 
باب ریاضي تیدیكالت ) بتاریخ النادي الریاضي ( شباب سالفن ) والنادي الریاضي الھاوي ( ش

  بحجة أن الالعبین معاقبین . 12/03/2019

وبعد دراسة اإلحتراز المقدم من طرف النادي الریاضي الھاوي ( شباب ریاضي تیدیكالت ) ، إتضح أن 
  للمشاركة في المقابلة التي إتخذ فیھا اإلحتراز .الالعبین مؤھلیین 

یوم شباب سالفن ، قد تمت معاقبتھ في مقابلة  1810828یوسفي براھیم رخصة رقم  -
نافذة لسبب بمقابلة واحدة الزوى فقارة  أمل -جرت بین فریق شباب سالفن  والتي  16/02/2019

لم یشارك  02/03/2019لیة بتاریخ أخذه بطاقتین صفراوتین للعب السلبي وفي المقابلة الموا
 الالعب في المقابلة ویعتبر قد إستنفذة عقوبتھ .

یوم في مقابلتھ شباب سالفن قد تمت معاقبتھ  1830103یوسفي عبد المجید رخصة رقم  -
ن بمقابلة وفریق شباب سالف –والتي جرت بین فریق شباب ریاضي تیدیكالت  28/12/2018

لم یشارك الالعب  18/01/2019قابلة الموالیة بتاریخ لحكم وفي المار اواحدة نافذة لسبب نقد قر
 في المقابلة ویعتبر الالعب قد إستنفذ عقوبتھ .

یوم شباب سالفن قد تمت معاقبتھ في مقابلة  1810168كورد محمد العید رخصة رقم  -
إینغر بمقابلة واحدة لسبب والتي جرت بین فریق شباب سالفن وفریق مولولدیة  02/03/2019

لم یشارك الالعب  08/03/2019لمس الكرة خارج منطقة العملیات وفي المقابلة الموالیة بتاریخ 
 .في المقابلة ویعتبر االعب قد إستنفذ عقوبتھ 

  :لھـذا األسباب نقرر ما یلي 

  من حیث الشكل : اإلحتراز مقبول  -
رف النادي الریاضي الھاوي ( شباب من حیث الموضوع : رفض اإلحتراز المدون من طو -

 ریاضي تیدیكالت ) وبالتالي بقاء نتیجة  المقابلة على حالھا .

 

 

 

 

     رئیس اللجنھ  

 جمغات احمد 


