
  

  الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية تمنراست
 

 نـضـبــاطة اإلـــنـجـل      
  
                               07/01/2019: بتاريخ  08محضر رقم  
  جمغات أحمد ــ بن علي بوجمعة: الحاضرون  
  

  :البريد الوارد 
  .أكابروداد إينغر ــ  ــ ورقة مقابلة مستقبل إيقسطن

  .أكابروداد إينغر ــ  مستقبل إيقسطنم مقابلة ــ تقرير حك
  .أكابر إتحاد البركةــ  عين صالحالرياضي  بلة الشبابــ ورقة مقا

  .أكابرإتحاد البركة ــ  الشباب الرياضي عين صالحــ تقرير مندوب مقابلة 
  .أكابر شباب تحت لقصرــ  إيقسطنــ ورقة مقابلة مستقبل 

  .أكابرشباب تحت لقصر ــ  مستقبل إيقسطنــ تقرير مندوب 
  .كابر وداد إينغرــ  وفاق الفقارةــ ورقة مقابلة 

  .وفاق الفقارة ــ وداد إينغر كابرــ تقرير مندوب مقابلة 
  .أكابر مستقبل المجاهدينــ  أمل الشويطرــ ورقة مقابلة 

  .أكابرمستقبل المجاهدين ــ  أمل الشويطرــ تقرير حكم مقابلة 
  .أكابرمستقبل المجاهدين ــ  أمل الشويطرمقابلة ــ تقرير مندوب 

  .أكابراألمل الرياضي عين صالح ــ  ــ ورقة مقابلة إتحاد الكهرباء
  .أكابراألمل الرياضي عين صالح ــ  إتحاد الكهرباء ــ تقرير حكم مقابلة

  

  : جـــدول األعمــال
  .عين صالح ةمجموعلشرفي والقسم ما قبل ا" ب"شرفي لقسم الــ دراسة قضايا مقابالت ل   
  

  "ب"ــم الـــشــــرفــــــي الــقــســ
  

  29/12/2018أكابر بتاريخ  وداد إينغرــ  مستقبل إيقسطنمقابلة  42: قضية رقم 
  .وداد إينغر إنـــذار لعرقلة 1810408: رخصة رقم  بن خليفات دمحم عبد القادرــ 

  .إينغر إنـــذار لتضييع الوقتوداد  1810414: ــ بالة عبد الغاني رخصة رقم 
ذه ــــنافذة لسبب أخ) 01(يعاقب بمقابلة واحدة مستقبل إيقسطن  1810393: ــ باجلول صابر رخصة رقم 

  .بطاقتين صفراويتين
مقابالت نافذة لسبب تهديد ) 04(مستقبل إيقسطن يعاقب بأربعة  1810397: ــ باجلول حسام رخصة رقم 

غرامة مالية للفريق تقدر (+) سب والشتم للحكام والتحكيم بصفة عامة زايد الحكم بالكالم الفاحش وال
  .07/01/2019: دج وتسدد خالل شهر إبتداء من تاريخ  5.000.00:بـ
  

  04/01/2019أكابر بتاريخ  إتحاد البركةــ  عين صالحالرياضي  شبابالمقابلة  43: قضية رقم
  .لعبعرقلة الإنـــذار ل البركة إتحاد 1810508: رخصة رقم  ساقني مروانــ 
  .ب الخطيرعلإنـــذار ل الشباب الرياضي عين صالح 1810463: رخصة رقم  جماوي مصطفىــ 

  .مس الكرة باليدالشباب الرياضي عين صالح إنـــذار لل 1810473: رخصة رقم الدين ــ بن قازو سيف 
  

  05/01/2019ابر بتاريخ أك إيقسطنمستقبل شباب تحت لقصر ــ مقابلة  44: قضية رقم
 .رقلة اللعبإنـــذار لع شباب تحت لقصر 1810045: رخصة رقم  بيشي بياللــ 
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  .شباب تحت لقصر إنـــذار للمس الكرة باليد 1830022: ــ بلحمدو عمران رخصة رقم 
  .مستقبل إيقسطن إنـــذار لعرقلة اللعب 1810392: ــ إسحاق أسامة رخصة رقم 

  

  05/01/2019018أكابر بتاريخ  وفــاق الـفـقــــارة ــ وداد إيـنـغـــرمقابلة  45:  ضية رقمق
  .إنـــذار لعرقلة اللعب وفاق الفقارة 1830071: رخصة رقم  بن مبيريك إسحاقــ 

  .الخطيروداد إينغر إنـــذار للعب  1810407: ــ بن خليفات دمحم عبد القادر رخصة رقم 
  

  الــشـــــرفــــــيقـبــل مــا  الــقــســــم
  

  04/01/2019خ ــــــــاريـــتـر بـــابــأك أمـــل الـشــويـطــرــ  مستقبل المجاهدينمقابلة  46: قضية رقم 
نقد لسبب ) 01(يعاقب بمقابلة واحدة مستقبل المجاهدين  1830202: رخصة رقم عزي ديدي خالد ــ 

: دج وتسدد خالل شهر إبتداء من تاريخ  1.000.00: ق تقدر بـغرامة مالية للفري(+) قرار الحكم زايد 
07/01/2019.  

  

  04/01/2019تاريخ ـر بـابـأكاألمـل الرياضي عين صالح ــ  إتـحــاد الـكـهـربــاءمقابلة  47: قضية رقم 
لسبب ) 01(االمل الرياضي عين صالح يعاقب بمقابلة واحدة  1810679: ــ بوقرين يوسف رخصة رقم 

  .خذه بطاقتين صفراويتينأ
  .إتحاد الكهرباء إنـــذار للعب الخطير 1810691: ــ مباركاوي صالح رخصة رقم 

  .االمل الرياضي عين صالح إنـــذار للمس الكرة باليد 1810673: ــ مولودي أحمد رخصة رقم 
  
  

  رئيــس اللـجـنــة                                                                                                
  جمغات أحمد                                                                                             
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