
 الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية تمنراست
 

 نـضـبــاطة اإلـــنـجـل      
 

                               20/01/2020بتاريخ :  09محضر رقم  
 الحاضرون : جمغات أحمد ـ بن علي بوجمعه

 

 البريد الوارد : 
 .بركاأ اإلتحاد الرياضي نهقارــ  نهقارالرياضي شعار الــ ورقة مقابلة 
 الشعار الرياضي نهقار ــ اإلتحاد الرياضي نهقار أكابر.ــ تقرير حكم 

 

 : جـــدول األعمــال

  .تمنراست مجموعةالقسم الشرفي ــ دراســة قضـايـا مقـابـالت    
 

 تــمـنـــراســـتالــقــســــم الــشـــرفـــي 
 

 11/01/2020بتاريخ  أكابر رياضي نهقاراإلتحاد ال ــ نهقارالرياضي  شعارالمقابلة  53 : قضية رقم

ذة ـــ( ناف01ب بمقابلة واحدة )ـيعاقعار الرياضي نهقار شال 1910346:  رخصة رقم  وسىل مايأوالد نــ 
دج وتسدد خالل شهر إبتــــداء  1,000,00لسبب نقـد قـرار الحكم زايد )+( غرامة مالية للفريق تقـدر بـ: 

 .من القانون العام لكرة القدم 101 تطبيق للمادة 20/01/2020من 
( نافـــذة لسبب 01اإلتحاد الرياضي نهقار يعاقـب بمقابلة واحدة ) 1910867: رخصة رقم  عقبة محمدــ 

دج وتسدد خالل شهر إبتــــداء من  1,000,00نقـد قـرار الحكم زايد )+( غرامة مالية للفريق تقـدر بـ: 
 لقانون العام لكرة القدم.من ا 101تطبيق للمادة  20/01/2020

 

 أحــتـــراز
 

ور ب ببوش عبد النـد الالعـدم من طرف النادي الرياضي للهواة الشعار الرياضي نهقار ضـأحتراز مقــ     
، هذا الالعب كان 2019/2020موسم  لنادي اإلتحاد الرياضي نهقاروالذي يلعب  1910893رخصة رقم 

( مقابالت نافذة لسبب رد 03نفس النادي وتمت معاقبته بثالثة )ل 2018/2019يلعب في الموسم الماضي 
 .22/03/2019بتاريخ رت األعتداء على الالعب المعتدي في المقابلة التي ج

ت ـدراس  دـوبع، ارـاضي نهقـالشعار الريالنادي الرياضي للهواة دم من طرف ـراز المقـوبعد دراسة األحت   
 لم يشارك في المقابالت التالية :أتضح بأن الالعب ببوش عبد النور ف ـالمل
 (.الالعب )لم يشارك 06/04/2019تحاد الرياضي نهقار بتاريخ ـ مقابلة الوحدة عين قزام ـ اإل      

  (.الالعب )لم يشارك 09/04/2019ـ مقابلة اإلتحاد الرياضي نهقار ـ إتحاد مالطة بتاريخ       
 )لم يشارك الالعب(. 13/04/2019لة تهقارت الوسطى ـ اإلتحاد الرياضي نهقار بتاريخ ـ مقاب      
 )شارك الالعب(. 20/04/2019ـ مقابلة اإلتحاد الرياضي نهقار ـ نصر أبلسة بتاريخ       

ة، ـوبير كافية إلستنفاذ العقعبد النور غم يشارك فيها الالعب ببوش ( التي ل03مقابالت الثالثة )ـ تبقى ال  
من القانون العام لكرة القدم التي توضح أن العقوبة الكامل لالعب تكون بحساب المقابلة  106طبقآ للمادة 

 للعقوبة الممنوحة من طرف اللجنة والمتمثلة في عددالمقابالت. إضافة اآللية 
 ـ ولهذا تقرر اللجنة ما يلي :

 .20/01/2020فذتين إبتداء إبتداء من ( نا02ـ يعاقب الالعب ببوش عبد النور بمقابلتين )    
 ـ اإلتحاد الرياضي نهقار يخسر المقابلة.    
 ( نقطة.00( نقاط، اإلتحاد الرياضي نهقار صفر )03ـ الشعار الرياضي نهقار ثالثة )    

 

 ئيــس اللـجـنــةر                                                                                               
 دت أحماجمغ                                                                                        


