
 

  الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية تمنراست
 

 نـضـبــاطة اإلـــنـجـل      
  
                               10/12/2018: بتاريخ  04محضر رقم  
  جمغات أحمد ــ بن علي بوجمعة: الحاضرون  
  

  :البريد الوارد 
  .أكابرمستقبل شباب لحدب ــ  ــ ورقة مقابلة شباب سيالفن

  .أكابرمستقبل شباب لحدب ــ  ر مندوب مقابلة شباب سيالفنــ تقري
  .أكابرالهالل الرياضي أمشون ــ  ــ ورقة مقابلة مولودية أدريان

  .أكابرالهالل الرياضي أمشون ــ  ــ تقرير حكم مقابلة مولودية أدريان
  .أكابرمستقبل شباب لحدب ــ  ــ ورقة مقابلة مولودية إينغر

  .أكابرمستقبل شباب لحدب ــ  مولودية إينغر ــ تقرير حكم مقابلة
  .أكابرمستقبل شباب لحدب ــ  ــ تقرير مندوب مقابلة مولودية إينغر

  .أكابر المستقبل الرياضي الجماهيريةــ ورقة مقابلة الشباب الرياضي تيديكلت ــ 
  .كابرــ تقرير حكم مقابلة الشباب الرياضي تيديكلت ــ المستقبل الرياضي الجماهيرية أ

  .ــ تقرير مندوب مقابلة الشباب الرياضي تيديكلت ــ المستقبل الرياضي الجماهيرية أكابر
  .أكابر وداد إينغرــ  قصرلتحت ــ ورقة مقابلة 

  .أكابروداد إينغر ــ  ــ تقرير مندوب مقابلة تحت لقصر
  .أكابرإتحاد البركة ــ  ــ ورقة مقابلة وفاق الفقارة

  .أكابرإتحاد البركة ــ  لة وفاق الفقارةــ تقرير مندوب مقاب
  .أكابر سمباك إينغرــ  النجم الرياضي البركةــ ورقة مقابلة 

  .أكابرسمباك إينغر ــ  ــ تقرير مندوب مقابلة النجم الرياضي البركة
  .أكابرالنجم الرياضي صورو لمعلمين ــ  ــ ورقة مقابلة سريع تمنراست

  .أكابرالنجم الرياضي صورو لمعلمين ــ  استسريع تمنرــ تقرير حكم مقابلة 
  

  : جـــدول األعمــال
  .تمنراستعين صالح ومجموعتي والشرفي ــ دراســة قضـايـا مقـابـالت القسم الجهوي الثاني    

  

  الــقــســــم الــجـــهـــوي الـثــانــــي
  

  01/12/2018ريخ أكابر بتا شباب لحدبــ مستقبل  شباب سيالفنمقابلة  16: قضية رقم 
  .إنـــذار للعب الخطير شباب لحدبمستقبل  1810090: رخصة رقم  بلبركة سهيلــ 

  .مستقبل شباب لحدب إنـــذار لتضييع للوقت 1810076: ــ صباري عبد الفتاح رخصة رقم 
  

  01/12/2018أكابر بتاريخ  هالل الرياضي أمشونــ ال ولودية أدريانمقابلة م 17: قضية رقم
  .وقتلللتضييع إنـــذار  ولودية أدريانم 1810300: رخصة رقم بن مسعود طارق ــ 
  

  07/12/2018أكابر بتاريخ  مولودية إينغرــ  مستفبل شباب لحدبمقابلة  18: قضية رقم 
  .إنـــذار لعرقلة اللعب مولودية إينغر 1810270 : رخصة رقم أوباعلي عبد السالمــ 
  .إنـــذار للمس الكرة باليد مولودية إينغر 1810186 : رخصة رقم بن عليو  توفيقــ 
  .إنـــذار للعب الخطير مولودية إينغر 1810112 : رخصة رقم بكادي عبد الغنيــ 
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  .إنـــذار لعرقلة اللعب مستقبل شباب لحدب 1810075 : رخصة رقموعروة إسماعيل بــ 

نافذة لسبب ) 02(شباب لحدب يعاقب بمقابلتين مستقبل  1810076: ــ صباري عبد الفتاح رخصة رقم 
  ).مطرود(اللعب الخطير 

  

  07/12/2018أكابر بتاريخ  الجماهيريةالرياضي  مستقبلــ ال الشباب الرياضي تيديكالت مقابلة 19 :قضية رقم 
  .عرقلة اللعبإنـــذار ل المستقبل الرياضي الجماهيرية 1810162: رخصة رقم  الغول عبد اللطيفــ 
واحدة  المستقبل الرياضي الجماهيرية يعاقب بمقابلة  1810163: صويلحي دمحم السعيد رخصة رقم ــ 
  .نافذة لسبب أخذه بطاقتين صفراويتين) 01(

  .عرقلة اللعبإنـــذار ل الشباب الرياضي تيديكالت 1810141: رخصة رقم  ويني خالدــ 
  .لرياضي تيديكالت إنـــذار للعب الخطيرالشباب ا 1810148: تيالمبه الفياللي رخصة رقم ــ 
  

  08/12/2018أكابر بتاريخ  سمباك إينغرــ  البركةالرياضي  نجمالمقابلة  20: قضية رقم 
  .إنـــذار لعرقلة اللعب سمباك إينغر 1830109: رخصة رقم  بوقليلة إدريســ 
  .لة اللعبإنـــذار لعرق سمباك إينغر 1810243: رخصة رقم  عبد الستاركنوشي ــ 
  .الخطير إنـــذار للعب النجم الرياضي البركة 1810098: رخصة رقم القاري يونس ــ 
  

  08/12/2018أكابر بتاريخ النجم الرياضي صورو لمعلمين ــ سريع تمنراست مقابلة  21: قضية رقم 
ذة لسبب مقابالت ناف) 03(سريع تمنرست يعاقب بثالثة  1810314: ــ صهبون عد الكريم رخصة رقم 

در ــــغرامة مالية للفريق تق )+(التعدي على الالعب بصفعه على الوجه عمدآ والكرة في حالة توقف زايد 
  .10/12/2018: دج وتسدد خالل شهر إبتداء من تاريخ  3,000,00: بـ
  .إنـــذار لعرقلة اللعب النجم الرياضي صورو لمعلمين 1810360: رخصة رقم  قوريد جوديــ 
  

  قـــــســــــم الـــــــــشــــــــــرفــــــــيالـــــ
  

  08/12/2018أكابر بتاريخ وفـاق الفقــارة ــ  إتحاد البركةمقابلة  22: قضية رقم 
  .لبركة إنـــذار للعب الخطيرإتحاد ا 1810416: ــ القاري عبد الجليل رخصة رقم 

  .عرقلة اللعبـذار لإتحاد البركة إنــ 1810421: ــ بلميلود بيالل رخصة رقم 
  .طيرخلعب الإتحاد البركة إنـــذار ل 1810432: رخصة رقم  بن ععابدين أحمدــ 
  

  07/12/2018أكابر بتاريخ  داد إيـنـغـــروــ  ــت لقصــرتحمقابلة  23: قضية رقم 
  .لعب الخطيرإنـــذار ل قصرلت تح 1810048: رخصة رقم  راهيمباب رعــ ا
  
  

  
  رئيــس اللـجـنــة                                                                                                  

  جمغات أحمد                                                                                             
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