
 

  الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية تمنراست
 

 نـضـبــاطة اإلـــنـجـل      
  

                               21/04/2019: بتاريخ  18محضر رقم  
  جمغات أحمد ــ بن علي بوجمعة: الحاضرون  
  

  :البريد الوارد 
   .أكابرنصر أبلسة ــ  ــ ورقة مقابلة إتحاد مالطة

   .أكابراإلتحاد الرياضي نهقار ــ  ة الوحدة عين قزامــ ورقة مقابل
   .أكابرتهقارت الوسطى ــ  ــ ورقة مقابلة الوحدة عين قزام

  .أكابرتهقارت الوسطى ــ  ــ تقرير مندوب مقابلة الوحدة عين قزام
  

  : جـــدول األعمــال
  است تمنربالت القسم الشرفي  مجموعة ــ دراسة قضايا مقا   

  

  ـــم الــــشــــــرفـــــــيالــقــسـ
  

  05/04/2019خ ـــــاريـــتــربــابـــ نـصــر أبـلـســة أك طــــــةالــإتـــحــــاد مـــمقابلة  127: قضية رقم 
  .عبلعرقلة الإنـــذار ل إتحاد مالطة 1830005:  رخصة رقم دي نور الدينقابن ــ 
  .عبلعرقلة الإنـــذار ل بلسةنصر أ 1810597: رخصة رقم لغنج عبد القادرــ 

  .سبب إرتداء الخاتمنصر أبلسة إنـــذار ل 1810768: رخصة رقم  صاري براهيمــ لن
  .نصر أبلسة إنـــذار لعرقلة اللعب 1810596: ــ ملوكي دمحم رخصة رقم

  

  06/04/2019خ ــاريـتـر بـابـأك اإلتحاد الرياضي نهقارــ  الـوحـدة عـين قــزاممقابلة  128 : قضية رقم
  .إنـــذار لعرقلة اللعب الوحدة عين قزام 1810757: رخصة رقم  أقاري دمحمــ 
  .إنـــذار لعرقلة اللعبالرياضي نهقار تحاد اإل 1810848: رخصة رقم  كماسي عبد الغانيــ 
  

  19/04/2019خ ــاريـتـر بـابـأك ىطـتـهـقــارت الـوســــ  الــوحــدة عين قــــزاممقابلة  129 : قضية رقم
واحدة نافذة لسبب نقد ) 01(الوحدة عين قزام يعاقب بمقابلة  1810762: ــ بوخامي موسى رخصة رقم 

: دج وتسدد خالل شهر إبتداء من تاريخ 1.000,00: غرامة مالية للفريق تقدر بـ(+)  قرار الحكم زائد
21/04/2019.  
واحدة نافذة لسبب نقد قرار ) 01(الوحدة عين قزام يعاقب بمقابلة  1810759: رخصة رقم  كاولة جمالــ 

  .21/04/2019: دج وتسدد خالل شهر إبتداء من1.000,00: غرامة مالية للفريق تقدر بـ(+)  الحكم زائد
واحدة نافذة لسبب نقد قرار ) 01(الوحدة عين قزام يعاقب بمقابلة  1810839: رخصة رقم  راهيمبرقام ــ 

  .21/04/2019 :دج وتسدد خالل شهر إبتداء من1.000,00: غرامة مالية للفريق تقدر بـ(+)  ائدالحكم ز
  .بعد نهاية المقابلةبول الغير مقلسبب السلوك ذار إن الوحدة عين قزام 1810761:رخصة رقم رقام حمزةــ 
بلة حيث تلقى بطاقة الوحدة عين قزام أشير له بعد نهاية المقا 1810842: رخصة رقم  لقاسمبمنصوري ــ 

حمراء لسبب التلفظ باأللفاظ الغير رياضية تجاه رسمي المقابلة وبعد ذلك قام بمحاولة األعتداء على الحكم 
غرامة مالية (+) زائد مقابالت نافذة ) 08(ولهذا العمل والتصرف الغير رياضي يعاقب الالعب بثمانية 

من  120المادة  21/04/2019: تداء من تاريخ دج وتسدد خالل شهر إب 5.000,00: للفريق تقدر بـ
                                                         .قانون كرة القدم

  رئيــس اللـجـنــة                                                                                                
  جمغات أحمد                                                                                             


