
  

  الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية تمنراست
 

 نـضـبــاطة اإلـــنـجـل      
  
                               17/12/2018: بتاريخ  05محضر رقم  
  جمغات أحمد ــ بن علي بوجمعة: الحاضرون  
  

  :البريد الوارد 
  .أكابرمستقبل األروية موفلون ــ  ــ ورقة مقابلة الهالل الرياضي أمشون

  .أكابرمستقبل األروية موفلون ــ  ــ تقرير حكم مقابلة الهالل الرياضي أمشون
  .أكابر البركةالرياضي  النجمــ  الشباب الرياضي تيديكالتــ ورقة مقابلة 

  .أكابرالنجم الرياضي البركة ــ  الشباب الرياضي تيديكالتــ تقرير حكم مقابلة 
  .أكابرمستقبل شباب لحدب ــ  إينغرمباك النادي الرياضي ســ ورقة مقابلة 

  .أكابرمستقبل شباب لحدب ــ  النادي الرياضي سمباك إينغرــ تقرير حكم مقابلة 
  .أكابرمستقبل شباب لحدب ــ  النادي الرياضي سمباك إينغرــ تقرير مندوب مقابلة 

  .كابرولودية أدريات ــ م سريع تمنراستــ ورقة مقابلة 
  .سريع تمنراست ــ مولودية أدريات كابربلة ــ تقرير حكم مقا

  .أكابرمولودية إينغرــ  ــ ورقة مقابلة شباب سيالفن
  .أكابرمولودية إينغرــ  ــ تقرير حكم مقابلة شباب سيالفن

  .أكابرمولودية إينغرــ  ــ تقرير مندوب مقابلة شباب سيالفن
  .أكابر هيريةالمستقبل الرياضي الجماــ ل الفقارة اــ ورقة مقابلة أم

  .أكابر المستقبل الرياضي الجماهيريةــ ل الفقارة اــ تقرير مندوب مقابلة أم
  .أكابر مستقبل ايقسطنــ  إتحاد البركةــ ورقة مقابلة 

  .أكابرمستقبل ايقسطن ــ إتحاد البركة ــ تقرير مندوب مقابلة 
  .أكابرشباب تحت لقصر ــ ــ ورقة مقابلة وفاق الفقارة 

  .أكابرشباب تحت لقصر ــ ر حكم مقابلة وفاق الفقارة ــ تقري
  .أكابرشباب تحت لقصر ــ ــ تقرير مندوب مقابلة وفاق الفقارة 

  

  : جـــدول األعمــال
  .مجموعتي عين صالح وتمنراستوالقسم الشرفي ــ دراســة قضـايـا مقـابـالت القسم الجهوي الثاني    

  

  ثــانــــيالــقــســــم الــجـــهـــوي الـ
  

  14/12/2018أكابر بتاريخ األروية موفلون ــ مستقبل  الهالل الرياضي أمشونمقابلة  24: قضية رقم 
  .سلوك الغير رياضيإنـــذار لل األروية موفلونمستقبل  1810187: رخصة رقم  ايضاوي يوسفــ 

  .ار لعرقلة اللعبمستقبل األروية موفلون إنـــذ 1810262: ــ بلخير عبد الحكيم رخصة رقم 
  .عرقلة اللعبإنـــذار لالهالل الرياضي أمشون  1810008: رخصة رقم  الحصرزقاوي دمحم الــ 
  

  14/12/2018أكابر بتاريخ  البركةالرياضي نجم ــ ال تيديكالتالشباب الرياضي مقابلة  25: قضية رقم
  .لمس الكرة باليدار لإنـــذ النجم الرياضي البركة 1810111: رخصة رقم  توفيق دكنوــ 

  .للعب الخشننافذتين لسبب ) 02(النجم الرياضي البركة يعاقب بمقابلتين  1810101 : رخصة رقمــ بقي أيوب 
  .الشباب الرياضي تيديكالت إنـــذار لعرقلة اللعب 1810082: ــ عبد الدائم عبد المجيد رخصة رقم 
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  14/12/2018أكابر بتاريخ  مستفبل شباب لحدبالنادي الرياضي سمباك إينغر ــ مقابلة  26: قضية رقم
  .إنـــذار لعرقلة اللعب إينغرالنادي الرياضي سمباك  1810244 : رخصة رقم تارعبد الس منصوريــ 
  .إنـــذار لعرقلة اللعب النادي الرياضي سمباك إينغر 1810239 : رخصة رقم بوهاري عمارــ 

  

  15/12/2018خ ـــر بتاريــابــأك أدريــــانسريع تمنراســـت ــ مـولـوديــة مقابلة  27: قضية رقم 
  .إنـــذار لعرقلة اللعب ريع تمنراستس 1810321 : رخصة رقم غنيعبد ال عبد الرحمانــ 
  .إنـــذار لعرقلة اللعب سريع تمنراست 1810318 : رخصة رقم رقادي امباركــ 
  .إنـــذار لعرقلة اللعب سريع تمنراست 1810317 : ة رقمرخص سويلمي ياسينــ 
  .إنـــذار لعرقلة اللعب مولودية أدريان 1810295 : رخصة رقم بوش سليمانبــ 
  .اضيير رغيالسلوك إنـــذار لل رياندأمولودية  1810297 : رخصة رقم مرادمسعود بن ــ 
  

  14/12/2018خ ـــبتاري ايـنـغــــرشباب سيالفـــن ــ مـولـوديــة مقابلة  28: قضية رقم 
واحدة نافذة لسبب ) 01(مولودية اينغر يعاقب بمقابلة  1810204 : رخصة رقم بوضيفة عبد الكريمــ 

  .للعب الخطير) مطرود(أخذه بطاقتين صفراويتين 
واحدة نافذة لسبب أخذه ) 01(يعاقب بمقابلة  شباب سيالفن 1810175 : رخصة رقم اطير المهديبــ 

  .للعب الخطير) مطرود(بطاقتين صفراويتين 
  

  15/12/2018خ ـــر بتاريــابــأك أمال الـفـقــارة ــ المستقبل الرياضي الجماهيريةمقابلة  29: قضية رقم 
  .تقتضييع الوإنـــذار ل أمل الفقارة 1810288 : رخصة رقم سويم عبد المؤمنباــ 
  

  الــقــســــم الــشـــــرفــــــي
  

  14/12/2018خ ــــــــاريـــتـر بـــابــأكإقـسـطـن ــ مستقبل  ـبـركـةالإتحــاد مقابلة  30: رقم  قضية
  .تضييع الوقتإنـــذار ل إتحاد البركة 1810430: رخصة رقم  ببوش دمحمــ 

  .ة اللعبعرقلإنـــذار ل إتحاد البركة 1810425: ــ موسى مصطفى رخصة رقم 
  .مستقبل إيقسطن إنـــذار لنزع القميص 1810501:  ــ باجلول أحمد رخصة رقم

  

  15/12/2018خ ـــر بتاريــابــأك شبـاب تحت لـقـصـروفـاق الـفـقــارة ــ مقابلة  31: قضية رقم 
  .الخطير إنـــذار للعب وفاق الفقارة 1810072: رخصة رقم  وقروتي طاهرــ 

  .قارة إنـــذار لعرقلة اللعبوفاق الف 1810197: ــ بالمين شرف الدين رخصة رقم 
  .شباب تحت لقصر إنـــذار لتضييع الوقت 1810045: ــ بالمين عبد اللطيف رخصة رقم 

  .شباب تحت لقصر إنـــذار لعرقلة اللعب 1810054: ــ سبابو صالح رخصة رقم 
  .شباب تحت لقصر إنـــذار للعب الخطير 1810057: ــ سببو دمحم لخضر رخصة رقم 

  
  

  رئيــس اللـجـنــة                                                                                                
  جمغات أحمد                                                                                             
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