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  الرابطة الوالئية لكرة القدم تمنراست

  نـضـبــاطة اإلـــنـجـل
  24/12/2018:بتاريخ  6  :محضر رقم 

  البريد الوارد

 الجماهرية اكابر يمستقبل الرياض –البركه  يورقة مقابلة نجم الرياض -
 الجماهرية اكابر يمستقبل الرياض –البركه  يتقرير حكم مقابلة نجم الرياض -
 الجماهرية اكابر يمستقبل الرياض –البركه  يمقابلة نجم الرياض تقرير مندوب -
 مستقبل شباب لحدب اكابر –ديكالت يورقة مقابلة شباب الرياضي ت -
 مستقبل شباب لحدب اكابر –ديكالت يتقرير حكم مقابلة شباب الرياضي ت -
 مستقبل شباب لحدب اكابر –ديكالت يتقرير مندوب مقابلة شباب الرياضي ت -
 امل فقارة الزوي اكابر –ابلة مولودية اينغر ورقة مق -
 امل فقارة الزوي اكابر –تقرير حكم مقابلة مولودية اينغر  -
 امل فقارة الزوي اكابر –تقرير مندوب مقابلة مولودية اينغر  -
 تحت لقصر اكابرشباب  –ورقة مقابلة شباب بلدية عين صالح  -
 لقصر اكابر تحتشباب  –تقرير حكم مقابلة شباب بلدية عين صالح  -
 تحت لقصر اكابرشباب  –تقرير مندوب مقابلة شباب بلدية عين صالح  -
 وفاق الفقاره اكابر –ورقة مقابلة مستقبل ايقسطن  -

  جدول االعمال

  مجموعة عين صالحالت القسم الجهوي والقسم الشرفي مقابيا ادراسة قض             

  الــقــســــم الــجـــهـــوي 

  21/12/2018مستقبل الرياضي الجماهيرية اكابر بتاريخ  - مقابلة نجم الرياضي البركه32:قضية رقم 

 مستقبل الرياضي الجماهرية انذار لعرقلة اللعب 1810157:هداوي ايوب رخصة رقم  -
 نجم الرياضي البركه انذار للمسك من القميص1810096:ول عبد الحميد رخصة رقم الغ -
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  22/12/2018مستقبل شباب لحدب اكابر بتاريخ  –ديكالت يت شباب الرياضي 33قضية رقم 

 مستقبل شباب لحدب انذار تصرف غير رياضي 1810073بن عثمان عبد الحليم رخصة رقم  -
 سلبيالمستقبل شباب لحدب انذار للعب 1810090:بلبركه سوهيل رخصة رقم  -
 لعرقلة اللعبشباب الرياضي تيديكالت انذار  1810183: عثمانى احمد رخصة رقم  -
 شباب الرياضي تيدكالت انذار للعب السلبي 1810134:حكيمي عبد هللا رخصة رقم  -

  21/12/2018امل فقارة الزوي اكابر بتاريخ  –مقابلة مولودية اينغر  34:قضية رقم 

 مولودية اينغر انذار للعب الخطير 1810205:قيداها سعد رخصة رقم  -
 ية اينغر انذار للعب السلبيمولود 1810185:باحمو احمد رخصة رقم  -

  الــقــســــم الــشـــــرفــــــي

  22/12/2018شباب تحت لقصر اكابر بتاريخ  –مقابلة شباب بلدية عين صالح  35قضية رقم 

 شباب بلدية عين صالح انذار لعرقلة اللعب 1810480:بن مبيريك عبد البديع رخصة رقم  -
 ية عين صالح انذار لمس الكرة باليدشباب بلد1810591:د عمار رخصة رقم بن حم -
 شباب تحت لقصر انذار لمس الكرة باليد1810056:بن اتا عمر رخصة رقم  -
 شباب تحت لقصر انذار لعرقلة اللعب 1810376:دير براهيم رخصة رقم اباق -

  22/12/2018وفاق الفقاره اكابر بتاريخ  –مقابلة مستقبل ايقسطن 36:قضية رقم 

 مستقبل ايقسطن انذار لعرقلة اللعب 1810386:بن عبد القادر اسامه رخصة رقم  -
 وفاق الفقاره انذار لتضيع الوقت1830072:بن مسعود سفيان رخصة رقم  -

  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                          

                                                                                           رئيــس اللـجـنــة
  جمغات أحمد      

 


