
 

  الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية تمنراست
 

 نـضـبــاطة اإلـــنـجـل      
  
                               14/02/2019: بتاريخ  11محضر رقم  
  جمغات أحمد ــ بن علي بوجمعة: الحاضرون  
  

  :البريد الوارد 
  .ابرأكالشباب الرياضي تيديكالت ــ  ل فقارة الزوىاــ ورقة مقابلة أم

   .أكابرالشباب الرياضي تيديكالت ــ  ل فقارة الزوىاــ تقرير مندوب مقابلة أم
  .أكابرــ ورقة مقابلة المستقبل الرياضي الجماهيرية ــ النادي الرياضي سمباك إينغر 

  .أكابر ــ ورقة مقابلة النجم الرياضي البركة ــ مولودية إينغر
  .أكابر ركة ــ مولودية إينغرــ تقرير حكم مقابلة النجم الرياضي الب

  .أكابر ــ تقرير مندوب مقابلة النجم الرياضي البركة ــ مولودية إينغر
  .أكابر ترجي مليانةــ  عين صالحالرياضي  لاماألورقة مقابلة ــ 

  .أكابرل الرياضي عين صالح ــ ترجي مليانة اماألــ تقرير حكم مقابلة 
  .أكابرضي عين صالح ــ ترجي مليانة ل الريااماألــ تقرير مندوب مقابلة 

  .كابر إتحاد الكهرباءــ  المستقبل الرياضي المجاهدينــ ورقة مقابلة 
  .المستقبل الرياضي المجاهدين ــ إتحاد الكهرباء كابرــ تقرير حكم مقابلة 

  .المستقبل الرياضي المجاهدين ــ إتحاد الكهرباء كابرــ تقرير مندوب مقابلة 
  .كابر شباب الساهلة الغربيةــ ري لاشباب مستقبل لة ــ ورقة مقاب

  .مستقبل شباب الري ــ شباب الساهلة الغربية كابرــ تقرير حكم مقابلة 
  .مستقبل شباب الري ــ شباب الساهلة الغربية كابرــ تقرير مندوب مقابلة 

  .أكابرالجيل الصاعد حاسي لحجار ــ الساهلة الشرقية ــ ورقة مقابلة 
  .أكابرالجيل الصاعد حاسي لحجار ــ الساهلة الشرقية  رير حكم مقابلةــ تق

  

  : جـــدول األعمــال
  .ــ دراسة قضايا مقابالت القسم الجهوي والقسم ما قبل الشرفي مجموعة عين صالح   

  

  الــقــســــم الـــجـــهــــوي الـثـانــي
  

  01/02/2019بتاريخ لرياضي تيديكالت اشباب الــ  أمال فقارة الزوىمقابلة  62: قضية رقم 
  .إنـــذار لعرقلة اللعب أمال فقارة الزوى 1810280: رخصة رقم  شناوي ياسينــ 
  .إنـــذار لعرقلة اللعب تيديكالتالرياضي  شبابال 1810128: رخصة رقم  بلهادف عليــ 
  

  01/02/2019أكابر بتاريخ سمباك إينغر  ــ النادي الرياضيمقابلة المستقبل الرياضي الجماهيرية  63: قضية رقم 
  .تضييع الوقتإينغر إنـــذار ل النادي الرياضي سمباك 1810366: رخصة رقم  الساهلي يونســ 
  .لعبلعرقلة اإنـــذار ل ستقبل الرياضي الجماهيريةمال 1810158: رخصة رقم  ديرغ رشيدــ 
  

  02/02/2019خ ــــــاريـتـأكابر ب مـولــوديــة إيـنـغــرــ البركة ياضي رال جممقابلة الن 64:قضية رقم
  .البركة إنـــذار للعب السلبيالرياضي  جمالن 1810113: رخصة رقم  ديعلي عبد هللاــ 
  .السلبي إنـــذار للعب مولودية إينغر 1810185: رخصة رقم  احمو أحمدــ ب
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  ــيالــقــســــم مــا قـبــل الــشـــــرفــــ
  

  02/02/2019خ ـــاريـتـر بــباـأك ترجـي مليـانــةــ  رياضي عين صالحل الاألمامقابلة  65: قضية رقم 
  .إنـــذار لعرقلة اللعبرياضي عين صالح ل الاماأل 1810560: رخصة رقم  بركادي عادلــ 
  .دمس الكرة باليإنـــذار لل ترجي مليانة 1810447: رخصة رقم  مجدوبي إبراهيمــ 
  

  02/02/2019خ تاريأكابر ب إتحاد الكهرباءــ  اهدينجالرياضي الممستقبل المقابلة  66: قضية رقم 
  .لعبعرقلة الإنـــذار ل إتحاد الكهرباء 1810680: رخصة رقم  حسان عبد الرزاقــ 
  .سلبياللعب إنـــذار ل مستقبل الرياضي المجاهدينال 1810655: رخصة رقم  بوجمعة بوكمــ 
  

  02/02/2019خ تاريأكابر بشباب الساهلة الغربية ــ  مستقبل شباب الريمقابلة  67: ضية رقم ق
  .السلبي إنـــذار للعب شباب الساهلة الغربية 1810730: رخصة رقم  ميدوم عبد الحليمــ 
  .إنـــذار للعب السلبي شباب الريمستقبل  1810640: رخصة رقم  حداوي يونســ 
  

  02/02/2019خ تاريأكابر ب الجيل الصاعد حاسي لحجارــ  اهلة الشرقيةالسقابلة م 68: قضية رقم 
  .إنـــذار لعرقلة اللعب الجيل الصاعد حاسي لحجار 1810551: رخصة رقم  بوحاص مرادــ 

  .الجيل الصاعد حاسي لحجار إنـــذار لتضييع الوقت 1810546: ــ بوحاص عبد الوهاب رخصة رقم 
  .يدلالكرة با سمإنـــذار لل اهلة الشرقيةالس 1810696: رخصة رقم  ديعار عبد البكبوــ 
  
  

  رئيــس اللـجـنــة                                                                                                
  جمغات أحمد                                                                                             
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