
  الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية تمنراست
 

 نـضـبــاطة اإلـــنـجـل      
  
                               26/11/2018: بتاريخ  02محضر رقم  
  جمغات أحمد ــ بن علي بوجمعة: الحاضرون  
  

  :البريد الوارد 
  .أكابرديكالت يشباب تــ  ــ ورقة مقابلة مولودية اينغر

  .أكابرشباب تديكالت ــ  ــ تقرير مندوب مقابلة مولودية اينغر
  .أكابرالنجم الرياضي البركة ــ  ــ ورقة مقابلة شباب لحدب

  .أكابرنجم الرياضي البركة الــ  ــ تقرير مندوب مقابلة شباب لحدب
  .أكابرأمال فقارة الزوى ــ  ــ ورقة مقابلة سمباك اينغر

  .أكابرأمال فقارة الزوى ــ  ك اينغرــ تقرير حكم مقابلة سمبا
  .أكابرالهالل الياضي أمشون ــ  ــ ورقة مقابلة النجم الرياضي صورو لمعلمين

  .أكابرمستقبل األروية موفلون ــ  ــ ورقة مقابلة مولودية أدريان
  .ــ ورقة مقابلة مستقبل الجماهيرية ــ مولودية اينغر أكابر

  .لجماهيرية ــ مولودية اينغر أكابرــ تقرير مندوب مقابلة مستقبل ا
  .ــ ورقة مقابلة سريع تمنراست ــ الشعار الرياضي نهقار أكابر

  .ــ تقرير حكم مقابلة سريع تمنراست ــ الشعار الرياضي نهقار أكابر
  

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

  

  الــقــســــم الــجـــهـــوي الـثــانــــي
 

  

  16/11/2018أكابر بتاريخ شبـاب تيديكــالــت  ــ  ولوديــة اينغـــرمقابلة م 04: قضية رقم 
  .مولودية اينغر إنـــذار لعرقلة اللعب 1810351: ــ عبو عبد الصمد رخصة رقم 

  .إنـــذار لعرقلة اللعب شباب تيديكالت 1810142: ــ سويد لطفي رخصة رقم 
  

  16/11/2018أكابر بتاريخ النجم الرياضي البركة ــ  شباب لحـــدبمقابلة  05: قضية رقم 
  .شباب لحدب إنـــذار لعرقلة اللعب 1810090: ــ بلبركة سهيل رخصة رقم 
  .شباب لحدب إنـــذار لعرقلة اللعب 1810089: ــ بلبركة توفيق رخصة رقم 

  .النجم الرياضي البركة إنـــذار لعرقلة اللعب 1810096: ــ الغول عبد الحميد رخصة رقم 
  

  17/11/2018أكابر بتاريخ أمل فقارة الزوى ــ  سمباك اينغرمقابلة  06: قضية رقم 
  .إنـــذار لعرقلة اللعب سمباك اينغر 1810244: ــ منصوري عبد الستار رخصة رقم 

  .إنـــذار لعرقلة اللعب سمباك اينغر 1830110: ــ مادي رضوان رخصة رقم 
  

  23/11/2018ــ الهالل الرياضي أمشون أكابر بتاريخ  النجم الرياضي صورو لمعلمين مقابلة 07: قضية رقم 
) 01(لمعلمين يعاقب بمقابلة واحدة  النجم الرياضي صورو 1810338: رخصة رقم  ــ أمريوض دمحم

  .نافذة لسبب أخذه بطاقتين صفراويتين
  .إنـــذار لعرقلة اللعبالنجم الرياضي صورو لمعلمين  1810337: ــ فيصل علي رخصة رقم 

01/02  



  
  .النجم الرياضي صورو لمعلمين إنـــذار لعرقلة اللعب 1810346: ــ بن خدومة فيصل رخصة رقم 

  .الهالل الرياضي أمشون إنـــذار للعب الخطير 1810015: رضوان رخصة رقم  ــ طويل مصطفى
  

  24/11/2018أكابر بتاريخ مستقبل األرويـة موفلون ــ مولودية أدريـان مقابلة  08: قضية رقم 
  .إنـــذار لعرقلة اللعب مولودية أدريان 1810297: ــ بن مسعود مراد رخصة رقم 
  .إنـــذار لعرقلة اللعب مولودية أدريان 1810295: ــ ببوش سليمان رخصة رقم 

  .إنـــذار لعرقلة اللعب مولودية أدريان 1810307: ــ بن مسعود سعيد رخصة رقم 
  .إنـــذار لعرقلة اللعب مستقبل األروية مفلون 1810267: ــ بولنوار كمال رخصة رقم 

  
  23/11/2018أكابر بتاريخ مولوديــة اينغــر ــ  جماهيـريـةمستقبل المقابلة  09: قضية رقم 

  .إنـــذار لعرقلة اللعب مولودية اينغر 1810205: ــ قيداها سعيد رخصة رقم 
  

  24/11/2018أكابر بتاريخ الشعار الرياضي نهقـار ــ  سريـع تمنراســتمقابلة  10: قضية رقم 
  .إنـــذار للعب الخطير تمنراستسريع  1830124: ــ شمناس عمر رخصة رقم 

  .إنـــذار للعب الخطير سريع تمنراست 1810330: ــ ايلوم اسماعيل رخصة رقم 
  

  
  

  رئيــس اللـجـنــة                                                                                                  
  جمغات أحمد                                                                                             
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