
  

  الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية تمنراست
 

 نـضـبــاطة اإلـــنـجـل      
  
                               03/12/2018: بتاريخ  03محضر رقم  
  جمغات أحمد ــ بن علي بوجمعة: الحاضرون  
  

  :البريد الوارد 
  .أكابرسمباك اينغر  النادي الرياضيــ  ــ ورقة مقابلة المستقبل الرياضي  الجماهيرية

  .أكابرالنجم الرياضي صورو لمعلمين ــ  ــ ورقة مقابلة مستقبل األروية موفلون
  .أكابرالنجم الرياضي صورو لمعلمين ــ  ــ تقرير حكم مقابلة مستقبل األروية موفلون

  .أكابرسريع تمنراست ــ  ــ ورقة مقابلة الهالل الرياضي أمشون
  .أكابرسريع تمنراست ــ  ل الرياضي أمشونــ تقرير حكم مقابلة الهال

  .أكابرسريع تمنراست ــ  ــ تقرير مندوب مقابلة الهالل الرياضي أمشون
  .أكابر ــ مولودية أدريان ــ ورقة مقابلة الشعار الرياضي نهقار

  .أكابرأمل فقارة الزوى ــ  ــ ورقة مقابلة الشباب الرياضي تيديكالت
  .أكابرأمل فقارة الزوى ــ  اب الرياضي تيديكالتالشبــ تقرير حكم مقابلة 

  

  : جـــدول األعمــال
  .ــ دراســة قضـايـا مقـابـالت القسم الجهوي الثاني مجموعتي تمنراست وعين صالح   

  

  الــقــســــم الــجـــهـــوي الـثــانــــي
 

  

  30/11/2018أكابر بتاريخ  اضي الجماهيريةالمستقبل الرير ــ ضي سمباك اينغاالنادي الريمقابلة  11:  قضية رقم
  .الخطير إنـــذار للعب ستقبل الرياضي الجماهيريةمال 1810157: رخصة رقم  هداوي أيوبــ 
  

  30/11/2018بتاريخ أكابر صورو لمعلمين النجم الرياضي ــ  مستقبل األروية موفلونمقابلة  12: قضية رقم
  .إنـــذار لعرقلة اللعب تقبل األروية موفلونمس 1810268: رخصة رقم  فسكوريم يوــ 

  .مستقبل األروية موفلون إنـــذار لعرقلة اللعب 1830013: ــ ببوش يوسف رخصة رقم 
  .مستقبل األروية موفلون إنـــذار لمسك الالعب 1810264: ــ بن حاج علي مولود رخصة رقم 

نافذة ) 02(يعاقب بمقابلتين لمعلمين النجم الرياضي صورو  1810470: رخصة رقم  نصاريف عمارــ 
دج وتسدد  3.000.00: غرامة مالية للفريق تقدر بـ+ زايد ) مطرود(لسبب التلفظ باأللفاظ الغير رياضية 

  .03/12/2018: خالل شهر إبتداء من تاريخ 
  .النجم الرياضي صورو لمعلمين إنـــذار لعرقلة اللعب 1810436: رمود براهيم رخصة رقم غــ 
  .النجم الرياضي صورو لمعلمين إنـــذار لعرقلة اللعب 1810333: الياس رخصة رقم  ريأواد ــ

  :  بعد نهاية المقابلةفي تقرير الحكم العبين أشير عليهم ــ 
بالتلفظ نهاية المقابلة قام بعد النجم الرياضي صورو لمعلمين  1810359: رخصة رقم  الهاشمي خالدــ 

غرامة مالية + نافذة زايد ) 02( تينيعاقب بمقابالتصرف وبهذا ضية تجاه الحكم ببعض األلفاظ الغير ريا
  .03/12/2018: دج وتسدد خالل شهر إبتداء من تاريخ  3.000.00: للفريق تقدر بـ

  بعد أخذه بطاقة لسبب نقد قرار النجم الرياضي صورو لمعلمين  1810438:رخصة رقم برحو نصر الدينــ 
  الحكم أثناء المقابلة وعند نهاية المقابلة قام هذا الالعب بالقدوم إلى غرفة التحكيم وبدأ بالتهجم والسب 

  والشتم والتعبير الغير رياضي تجاه الحكام وبسلوك غير رياضية ومشيذة مع السب والشتم ولم ينصرف إأل 
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: غرامة مالية للفريق تقدر بـ+ نافذة زايد ) 05(بتدخل رجال األمن وبهذا التصرف يعاقب بخمسة مقابالت 
  .03/12/2018: دج وتسدد خالل شهر إبتداء من تاريخ  10.000.00

  

  01/12/2018أكابر بتاريخ  ســريــع تمنراســتــ  الهالل الرياضي أمشونمقابلة  13: قضية رقم 
مقابالت نافذة لسبب ) 03(ثة الرياضي أمشون يعاقب بثال لالهال 1810373: رخصة رقم  صالو بوبكرــ 

دد خالل شهر إبتداء سدج وت 3.000.00: اإلعتداء على الخصم عمدآ زايد غرامة مالية للفريق تقدر بـ
  .03/12/2018ن تاريخ م
نافذة لسبب نقد قرار ) 01( مقابلةالرياضي أمشون يعاقب ب لالهال 1810020:رخصة رقم راهيمب يليلعــ 

  .03/12/2018ن تاريخ مدد خالل شهر إبتداء سدج وت 2.000.00:لفريق تقدر بـايد غرامة مالية لالحكم ز
  .إنـــذار لعرقلة اللعبالهالل الرياضي أمشون  1810368 : رخصة رقم نيدلزاعسوداني ــ 
  .إنـــذار لعرقلة اللعبالهالل الرياضي أمشون  1810006 : رخصة رقم بصالحي أسامةــ 
  .إنـــذار لعرقلة اللعبالهالل الرياضي أمشون  1810019 : رخصة رقم سايحي دمحمــ 
  .إنـــذار لعرقلة اللعبالهالل الرياضي أمشون  1810017 : رخصة رقم أحمد دمحمــ 

أكثر من  ألعبيه دج لسبب أخذ 3.000.00: ــ يعاقب فريق الهالل الرياضي أمشون بغرامة مالية تقدر بـ
  .03/12/2018: دد خالل شهر إبتداء من تاريخ إنذارات في مقابلة واحدة وتس) 05(خمسة 

  .إنـــذار لسبب التحايل على الحكم سريع تمنراست 1810315: رخصة رقم  طالبي بياللــ 
  .توقالتضييع إنـــذار ل سريع تمنراست 1810332: رخصة رقم  سالمة دمحم مختارــ 
  

  01/12/2018أكابر بتاريخ ار نهقـالرياضي  شعارــ ال مولودية أدريان مقابلة 14: قضية رقم 
  .مولودية أدريان إنـــذار لتضييع الوقت 1830120: رخصة رقم  المين دمحم ميكورــ 
  .مولودية أدريان إنـــذار لمس الكرة باليد 1810295: ببوش سليمان رخصة رقم ــ 
  

  01/12/2018 أكابر بتاريخ ل فقارة الزوىمأــ  الشباب الرياضي تيديكلتمقابلة  15: قضية رقم 
  .إنـــذار لعرقلة اللعب الشباب الرياضي تيديكلت 1810141: رخصة رقم  ويني خالدــ 

  
  

  رئيــس اللـجـنــة                                                                                                  
  جمغات أحمد                                                                                             
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