
 

 

 

 

 

 قسم تنظيم المنافسات
 05: محضر رقم
 09/10/2019: جلسة يوم

 

 :جدول األعمال
 برنامج المقابالت (1

 الجولة الرابعة لبطولة القسم الجهوي األول أكابر 
 الجولة الثالثة لبطولة القسم الجهوي الثاني أكابر 
 الدور الرابع كأس الجمهورية أكابر 
 الدول االول كأس الجمهورية اوسط 

 نتائج المقابالت (2
 الجولة الثالثة لبطولة القسم الجهوي األول أكابر 
 الجولة الثانية لبطولة القسم الجهوي الثاني أكابر 
 الدور الثالث كأس الجمهورية اكابر 

 القضايا (3
 برنامج مقابالت اجلولة الرابعة لبطولة القسه اجلهوي األول أكابر

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الجهوي األول
 أ

09:00 12/10/2019 اتحاد حاسً الدالعة // امل ورقلة  البلدي ورقلة    

11:00 12/10/2019 وفاق المغٌر // وفاق مقر  البلدى الزاوٌة    
11:00 12/10/2019 مستقبل موفلون // اتحاد النخلة  البلدي الرباح    
11:00 12/10/2019 مولودٌة البٌضاء// وفاق عٌن ماضً  البٌلدي عٌن الماضً   
11:00 12/10/2019 اولمبٌك الوادي // نجوم اٌلٌزي  مركب اٌلٌزي    
13:00 12/10/2019 اتحاد ورقلة // امل سٌدى مهدي  مستقبل تقرت   
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الجهوي األول
 ب

09:00 12/10/2019 اتحاد الحمادٌن // ب الٌزي .ش مركب اٌلزي    

09:00 12/10/2019 نجم باب الوادي //شمس االصٌل تمنراست  مركب تمنراست    

11:00 12/10/2019 شباب جامعة // مستقبل بلدة عمر  البلدي بلدة عمر    

11:00 12/10/2019 سٌد ساعد.ر// اولمبً بوعامر  البلدي ورقلة    

11:00 12/10/2019 مستقبل الحمادٌن // وفاق هقار تمنراست  مركب تمنراست    

11:00 12/10/2019 رائد حاسً القارة //اتحاد عٌن البٌضاء  البلدي عٌن البٌضاء    



 

 برنامج مقابالت اجلولة الثالثة لبطولة القسه اجلهوي الثاني أكابر

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الجهوي الثاني
 أ

11:00 12/10/2019 اتحاد النزلة الوادي // شباب تبسبست  البلدي تبسبست    

11:00 12/10/2019 شباب حاسً مسعود// اتحاد النقوسة  البلدي انقوسة    
15:00 12/10/2019 نادى بوغفالة // القبة تماسٌن  البلدي تماسٌن    
15:00 12/10/2019 نادى المقارٌن // شباب سٌدي عمران  البلدي جامعة    
15:00 12/10/2019 شباب الحدب // شبٌبة زلفانة  البلدى زلفانة    
15:00 12/10/2019 ترجى تقدٌدٌن// مولودٌة سٌد سلٌمان البلدي المقارٌن    
15:00 12/10/2019 اتحاد القمار// بترول حاسً مسعود  البلدي انقوسة    
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الجهوي الثاني
 ب

16:00 12/10/2019 شباب عٌن القدٌمة //نادي سٌدي خوٌلد البلدي سٌدي خوٌلد    

16:00 12/10/2019 اتحاد الزقم // شهداء القمار  البلدي الرٌاح    

11:00 12/10/2019 نادى المنظر الجمٌل // مولودٌة المقارٌن  البلدي المقارٌن    

13:00 12/10/2019 شباب القصر // شباب القواطٌن  البلدي الوادي    

15:00 12/10/2019 امل سوف // نجم بوغفالة  البلدي ورقلة    

15:00 12/10/2019 مولودٌة بامندٌل// مولودٌة حاسً مسعود  البلدي حاسً مسعود    

15:00 12/10/2019 اتلتٌك حاسً مسعود// مولودٌة سعٌد عتبة  البلدي ورقلة    

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الجهوي الثاني
 ج

11:00 12/10/2019 مستقبل الماضً //جٌل بن نانة  سٌدي مخلوف البلدي    

11:00 12/10/2019 وفاق برٌدة //مولودٌة اوالد القعدة  البلدي افلو    

11:00 12/10/2019 اتحاد العسافٌة // وداد زلفانة  البلدي زلفانة    

15:00 12/10/2019 رائد تنٌة متلٌلً // نصر حاسً الدالعة البلدي حاسً الدالعة   

15:00 12/10/2019 جوهرة قصر الحٌران // اتحاد برٌان  البلدي برٌان    

15:00 12/10/2019 جٌل بودواٌة برٌان // شباب قصر الحٌران  البلدي قصر الحٌران    

15:00 12/10/2019 ترجى مرماد // رائد المنٌعة  البلدي حاسً القارة    

 برنامج  الدور  الرابع  لكأس  اجلنهورية  صنف  األكابر

 التوقيت التاريخ الملعب المقابلة الرقم
 15:00 22/10/2019  الثلذي ورللح هشعل حاسي هسعود  //هستمثل الرويساخ 01
 15:00 15/10/2019 الثلذي سيذي خويلذ االتحاد السوفي // شثاب حاسي هسعود 02
 15:00 15/10/2019 الثلذي هتليلي اتحاد الٌسلح // اهل سريع هتليلي 03
 15:00 15/10/2019 الثلذي الخٌك  لثح تواسيي // اتحاد الخٌك 04
 11:00 15/10/2019 الثلذي ورللح  أولوثي الوادي // ورللحالرياضي أهل  05
 15:00 15/10/2019 الثلذي تمرخ  اتحاد الرتاح // سيذي توعسيس 06
 15:00 15/10/2019 الثلذي حاسي المارج  اتحاد االغواط // حاسي المارج 07
 15:00 15/10/2019 الثلذي الومرى  وفاق ورللح // أولوثيك الومرى 08
 11:00 15/10/2019 هركة ايليسي اتحاد الساويح العاتذيح // ًجوم الوسط ايليسي 09
 15:00 15/10/2019 الثلذي افلو  اتحاد حاسي الرهل // اتحاد أفلو 10



 15:00 15/10/2019 الثلذي اًموسح  هالل غردايح // اتحاد أًموسح 11
 15:00 22/10/2019 / وداد زلفاًح // 04الفائس هي  12
 / / / معفي  // 06الفائسهي الوماتلح رلن  13

 الدور األول أواسط/ برنامج مقابالت كأس اجلنهورية 

 التوقيت التاريخ الملعب المقابلة الرقم
 15:00 11/10/2019 مركب الوادي اولمبيك المقرن //التضامن السوفي  01
 09:00 11/10/2019 البمدي المقرن  اتحاد الزقم // اتحاد الحمادين  02
 09:00 11/10/2019 البمدي الرباح شهداء القمار // اتحاد النخمة  03
 09:00 11/10/2019 مركب الوادي شباب القواطين // أولمبي الوادي  04
 15:00 11/10/2019 البمدي لوادي اتحاد الرباح // نجم باب الوادي  05
 15:00 11/10/2019 البمدي المقرن  أمل سوف // مستقبل الحمادين  06
 09:00 11/10/2019 البمدي الوادي وفاق الدبيمة // اتحاد النزلة الوادي  07
 16:00 11/10/2019 البمدي الخنق  اتحاد حاسي الرمل // اتحاد الخنق  08
 09:00 11/10/2019 مركب االغواط  اتحاد العسافية  // أكاديمية نجوم االغواط  09
 16:00 11/10/2019 سيدي مخموف  اتحاد االغواط // جيل بنانة  10
 09:00 11/10/2019 البمدي افمو  اتحاد أفمو // مولودية اوالد القعدة  11
 16:00 11/10/2019 البمدي قمتة  وفاق عين الماضي // رائد قمتة سيد الساعد  12
 16:00 11/10/2019 البمدي البيضاء وفاق البريدة // مولودية البيضاء  13
 09:00 11/10/2019 البمدي االغواط  وداد االغواط // أكاديمية االغواط  14
 16:00 11/10/2019 البمدي بريان  رائد حاسي القارة // بودواية بريان  15
 10:00 11/10/2019 البمدي زلفانة  ثنية متميمي // شبيبة زلفانة  16
 10:00 11/10/2019 البمدي بريان أمل متميمي// اتحاد بريان  17
 16:00 11/10/2019 البمدي حاسي القارة  مستقبل الماضي // رائد المنيعة  18
 11:00 11/10/2019 البمدي ورقمة  اتحاد النقوسة // نادي بوغفالة  19
 11:00 11/10/2019 البمدي سيدي خويمد أولمبي بوعامر // نادي سيدي خويمد  20
 16:00 11/10/2019 البمدي حاسي مسعود اتحاد ورقمة // بترول حاسي مسعود  21
 15:00 11/10/2019 البمدي سيدي خويمد مدرسة االمل الرياضي ورقمة // مولودية بامنديل  22
 11:00 11/10/2019  البمدي انقوسة  مدرسة حاسي مسعود// مجمع الرياضي ورقمة  23
 11:00 11/10/2019 البمدي عين البيضاء شباب عين القديمة // مستقبل الرويسات  24
 09:00 11/10/2019 البمدي ورقمة امل ورقمة// وفاق ورقمة  25
 16:00 11/10/2019 البمدي ورقمة  شباب الحدب // نجم بوغفالة  26
 16:00 11/10/2019 البمدي عين البيضاء مشعل حاسي مسعود// اتحاد عين البيضاء  27



 16:00 11/10/2019 مستقبل تقرت  ترجى تقديدين //امل سيدي مهدي  28
 16:00 11/10/2019 البمدي تماسين  نادي تقرت // القبة تماسين  29
 11:00 11/10/2019 البمدي جامعة  وفاق مقر // مستقبل سيدي عمران  30
 16:00 11/10/2019 البمدي جامعة  مولودية المقارين // شباب جامعة  31
 16:00 11/10/2019 البمدي تبسبست نادي المقارين // شباب تبسبست  32
 16:00 11/10/2019 البمدي تقرت اتحاد النزلة // شباب سيدي بوعزيز  33
 16:00 11/10/2019 البمدي المغير اتحاد المغير// وفاق المغير  34
 09:00 11/10/2019 مستقبل تقرت  اتحاد الزاوية العابدية // تقرت 40مدرسة حى  35
 11:00 11/10/2019 البمدي تقرت نجم تقرت // قوافل المنقر 36
 16:00 11/10/2019 مركب تمنراست صورو الساحمي تمنراست// شعار النهقار تمنراست 37
 16:00 11/10/2019 مركب تمنراست مستقبل موفمون // سريع تمنراست 38
 11:00 11/10/2019 مركب تمنراست نادي البركة //مستقبل الجماهيرية  39

 نتائج املقابالت
 اجلولة الثالثة اجلهوي األول أكابر

 المقابلة النتيجة المقابلة

أ- الجهوي األول   

0-4 وفاق عٌن الماضً   اولمبً الوادي  
1-2 امل سٌدي مهدى  وفاق المغٌر  

0-1 نجوم الٌزي   اتحاد ورقلة  
3-2 امل ورقلة   مولودٌة البٌضاء  

0-2 وفاق مقر  مستقبل موفلون  

1-2 اتحاد النخلة  اتحاد حاسً الدالعة  
 المقابلة النتيجة المقابلة

ب- الجهوي األول   

0-2 وفقا الهقار تمنراست   رائد حاسً القارة  
1-1 اتحاد عٌن البٌضاء   اتحاد الحمادٌن  

0-2 اولمبً بوعامر   مستقبل الحمادٌن 
0-1 شمس االصٌل تمنراست   شباب جامعة  

1-3 مستقبل بلدة عمر  سٌد الساعد.ر   
بلدٌة الٌزي .ش  0-0  نجم باب الوادى  

 

 اجلولة الثانية اجلهوي الثاني أكابر

 المقابلة النتيجة المقابلة

أ- الجهوي الثاني   

0-1 شبٌبة زلفانة   نادى المقارٌن  

1-1 شباب تبسبست  شباب الحدب  
2-3 القبة تماسٌن   اتحاد النزلة الوادى  

2-1 شباب سٌدي عمران   اتحاد القمار  

0-2 مولودٌة سٌد سلٌمان   نادى بوغفالة  
2-1 اتحاد النقوسة   ترجى تقدٌدٌن  

0-1 شباب حاسً مسعود  بترول حاسً مسعود 



 المقابلة النتيجة المقابلة

ب- الجهوي الثاني   

0-1 شهداء القمار   شباب القصر 
2-2 مولودٌة سعٌد عتبة   امل سوف  

2-2 نادي سٌدي خوٌلد  اتحاد الزقم  

1-0 اتلٌتك حاسً مسعود  مولودٌة حاسً مسعود  
0-0 مولودٌة المقارٌن   شباب عٌن القدٌمة  

1-0 شباب القواطٌن   مولودٌة بامندٌل  
1-2 نجم بوغفالة   نادى منظر الجمٌل  

 المقابلة النتيجة المقابلة

ج- الجهوي الثاني   

 رائد تنٌة متلٌلً  0Pn3 مولودٌة اوالد القعدة 

0-0 اتحاد برٌان   ترجى مرماد  
2-3 جٌل بن نانة   جٌل بودواٌة  

 وفاق برٌدة  Pr شباب قصر الحٌران 

 جوهرة قصر الحٌران  3Pn0 وداد زلفانة 
 اتحاد العسافٌة  Pr نصر حاسً الدالعة 

1-2 مستقبل الماضً  رائد المنٌعة  

 نتائج  الدور  الثالث  لكأس  اجلنهورية  صنف  األكابر

التاريخ  النتيجةالفريق الضيف الفريق المحلي الملعب  الرقم 

امل سيدي  وداد زلفانة البمدي زلفانة  01
 08/10/2019 0-3 مهدي

 08/10/2019 0-3 نجم بوغفالة رائد حاسي القارة    البمدي حاسى القارة 02

 08/10/2019 0-1 شباب جامعة اتحاد انقوسة البمدي أنقوسة 03

 08/10/2019 1-2 جيل بن نانة شباب حاسي مسعود البمدي سيدي خويمد 04

تحت القصر  قبة تماسين البمدي تماسين 05
 08/10/2019 1-7 عين صالح

نجوم الوسط  رقمةواتحاد  البمدي ورقمة  06
 08/10/2019 (2/3)2-2 ايميزي

 08/10/2019 (3/4)2-2 أولمبي الوادي شباب القصر ورقمة البمدي ورقمة 07

 معاجلة القضايا

 مولودية اوالد القعدة  //  رائد متميمي   01: القضية رقم
 . نظرا لعدم تقديم الممف الطبي الخاص بإجازات الالعبين من طرف فريق مولودية اوالد القعدة   -
 .نظرا لعدم سحب اجازات الالعبين  -

 :قررت اللجنة ما يلي
 

 لصالح فريق رائد متميمي (0)مقابل صفر  (3)خسارة المقابمة لفريق مولودية اوالد القعدة بثالثة أهداف  -
  دج لفريق مولودية اوالد القعدة20.000.00غرامة مالية قدرها   -



 شباب قصر الحيران  //  وفاق بريدة   02: القضية رقم        
شباب قصر // نظرا لعدم تقديم الممف الطبي الخاص بإجازات الالعبين من طرف الفريقين وفاق بريدة  -

 . الحيران  
 .نظرا لعدم سحب اجازات الالعبين  -

 :قررت اللجنة ما يلي
 

 شباب قصر // خسارة المقابمة لفريقين وفاق بريدة  -
 .شباب قصر الحيران//  دج لفريقين وفاق بريدة 20.000.00غرامة مالية قدرها   -

 وداد زلفانة   //  جوهرة قصر الحيران    03: القضية رقم
 . نظرا لعدم تقديم الممف الطبي الخاص بإجازات الالعبين من طرف فريق جوهرة قصر الحيران   -
 .نظرا لعدم سحب اجازات الالعبين  -

 :قررت اللجنة ما يلي
 

 لصالح فريق وداد زلفانة  (0)مقابل صفر  (3)خسارة المقابمة لفريق جوهرة قصر الحيران بثالثة أهداف  -
 . دج لفريق جوهرة قصر الحيران20.000.00غرامة مالية قدرها   -

 نصر حاسي الدالعة   //  اتحاد العسافية    04: القضية رقم
نصر // نظرا لعدم تقديم الممف الطبي الخاص بإجازات الالعبين من طرف الفريقين اتحاد العسافية   -

 . حاسي الدالعة   
 .نظرا لعدم سحب اجازات الالعبين  -

 :قررت اللجنة ما يلي
 

 نصر حاسي الدالعة   // خسارة المقابمة لفريقين اتحاد العسافية   -
 .  نصر حاسي الدالعة //  دج لفريقين اتحاد العسافية  20.000.00غرامة مالية قدرها   -

 

 

                                                                          المسير اإلداري لمديرية التنظيم الرياضي         

                                                                                    عصماني ياسين

 


