
 

 

 

 

 

 قسم تنظيم المنافسات
 09: محضر رقم
 00/11/2019: جلسة يوم

 :جدول األعمال
 المقابالتبرنامج  (1

  لبطولة القسم الجهوي األول أكابر الثامنة الجولة 
  أكابر الثانيلبطولة القسم الجهوي  السابعة الجولة 
 سنة  91لفئة اقل من  الجولة الثالثة 
 سنة 91/91اقل من  لفئة كأس الجمهورية الدور الثانى 

 نتائج المقابالت (2
  لبطولة القسم الجهوي األول أكابر السابعة الجولة 
  لبطولة القسم الجهوي الثاني أكابر السادسةالجولة 
 سنة  91لفئة اقل من  الجولة الثانية  
  سنة  91/91كأس الجمهورية الدور االول لفئة اقل من 

 القضايامعالجة  (3
 لبطولة القسم اجلهوي األول أكابر منةرنامج مقابالت اجلولة الثاب

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

الجهوي 
 األول

 أ

00:11 10/00/9102  اتحاد الدالعة // اولمبي الوادي  مركب الوادي  

09:11 10/00/9102  اتحاد النخلة // امل ورقلة  ورقلة  البلدي 

00:11 12/00/9102  امل سيدي مهدي //  مولودية البيضاء البلدي البيضاء  

00:11 12/00/9102  وفاق مقر // وفاق عين ماضي  البلدي الماضي  

00:11 12/00/9102  وفاق المغير // نجوم ايليزي  مركب ايليزي  

12:11 02/00/9102   مستقبل موفلون // اتحاد ورقلة  ورقلة  البلدي 

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

الجهوي 
 األول
 ب

00:11 12/00/9102 نجم باب االوادي //راد حاسي القارة  حاسى القارة البلدي   
00:11 12/00/9102 اتحاد عين البيضاء // رائد قلتة سيد ساعد البلدي القلتة    
00:11 12/00/9102  اتحاد الحمادين// وفقا هقار تمنراست  مركب تمنراست 

00:11 12/00/9102  شباب ايليزي // ر اولمبي بوعام انقوسة  البلدي 

00:11 12/00/9102  شباب جامعة // مستقبل الحمادين  البلدي المقرن  

00:11 12/00/9102  شمس االصيل تمنراست // مستقبل بلدة عمر  تماسين  البلدي 

 



 لبطولة القسم اجلهوي الثاني أكابر ة السابعرنامج مقابالت اجلولة ب

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

الثانيلجهوي ا  
 أ

00:11 12/00/9102  اتحاد النزلة الوادى// نادي المقارين  البلدي المقارين  

00:11 12/00/9102  شباب حاسي مسعود// شبيبة زلفانة  البلدي زلفانة  

00:11 12/00/9102  نادى بوغفالة // اتحاد القمار  الرباح البلدي 

00:11 12/00/9102  ترجى تقديدين // دي عمران شباب سي جامعة  البلدي 

00:11 12/00/9102  اتحاد أنقوسة // شباب تبسبست  تبسبست البلدي 

00:11 12/00/9102  مولودية سيدي سليمان // القبة تماسين  تماسين البلدي 

00:11 12/00/9102  شباب الحدب// بترول حاسي مسعود حاسي مسعود البلدي 
لةالمقاب الملعب التاريخ التوقيت  

الثانيالجهوي   
 ب

01:11 10/00/9102 عين القديمة // شباب القصر  البلدي ورقلة    
00:11 12/00/9102  نادى المنظرالجميل // موولودية بامنديل  البلدي ورقلة  

00:11 12/00/9102  اتحاد الزقم // مولودية حاسي مسعود البلدي حاسي مسعود 

00:11 12/00/9102  اتليتيك حاسي مسعود// اء القمار شهد  مركب الوادي 

00:11 12/00/9102  امل سوف //شباب القواطين   الوادي البلدي 

00:11 12/00/9102  مولودية سعيد عتبة// نادى سيدي خويلد البلدي سيدي خويلد 

00:11 12/00/9102  نجم بوغفالة // مولودية المقارين  البلدي المقارين 
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

الثانيالجهوي   
 ج

00:11 12/00/9102  مستقبل لماضي // وداد زلفانة  البلدى زلفانة  

00:11 12/00/9102  وفاق بريدة // ترجى مرماد مركب غرداية  

00:11 12/00/9102  شباب قصر الحيران // مولودية أولالد القعدة  البلدى أفلو  

00:11 12/00/9102  اتحاد العسافية // رائد المنيعة  ة البلدى حاسي القار 

00:11 12/00/9102  جيل بودواية بريان // اتحاد بريان  البلدي بريان  

00:11 12/00/9102  جيل بن نانة // نصر حاسي الدالعة  البلدي الدالعة  

00:11 12/00/9102  رائد متليلي // جوهرة قصر الحيران  البلدي قصر الحيران 

 سنة19لبطولة فئة اقل من   الثالثةت اجلولة برنامج مقابال

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الفوج
 أ

01:11 10/00/9102  اتحاد الخنق// جوهرة قصر الحيران  البلدي قصر الحيران 

00:11 10/00/9102  اتحاد حاسي الدالعة// جيل بودوية بريان  البلدي بريان 

01:11 10/00/9102  شباب قصر الحيران// الرمل  اتحاد حاسي البلدي حاسي الرمل 

01:11 10/00/9102  عةنصر حاسي الدال// اتحاد بريان  البلدي بريان 

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الفوج
 ب

00:11 10/00/9102  ةمولودية اوالد القعد//سيد الساعد .ر البلدي القلتة  

00:11 10/00/9102  اتحاد العسافية// مولودية البيضاء  البيضاء البلدي 

00:11 10/00/9102  جيل بن نانة// وفاق بريدة  البلدى افلو الجديد 

00:11 10/00/9102  اتحاد افلو// اتحاد االغواط  ساعد االغا 
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الفوج
 ج
 

 

 

12:11 10/00/9102  بترول حاسي مسعود//نادى بوغفالة  البلدي لرويسات 

01:11 10/00/9102  مستقبل الرويسات// شباب عين القديمة  البلدي عين البيضاء 

01:11 10/00/9102  نادى سيدي خويلد//شباب الحدب  البلدي سيدي خويلد 

00:11 10/00/9102  مولودية سعيد عتبة// سعود حاسي م مشعل البلدي رويسات 

01:11 10/00/9102  اتحاد عين البيضاء// اتحاد ورقلة  البلدي ورقلة 
ريخالتا التوقيت  الفوج المقابلة الملعب 

10/00/9102 01:11 د  شباب حاسي مسعود// نجم بوغفالة  البلدي ورقلة 



01:11 10/00/9102  االمل الرياضي ورقلة//شباب بنى ثور  ورقلةالبلدي  

01:11 10/00/9102  اولمبي بوعامر// مولودية حاسي مسعود  البلدي حاسي مسعود 

01:11 10/00/9102  وفاق ورقلة// اتحاد أنقوسة  البلدي انقوسة  

10/00/9102 مؤجلة  مولودية بامنديل// شباب القصر  الجوارى بوعامر 

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الفوج
 هـ

01:11 10/00/9102  نادى  المقارين// نادى تقرت  البلدي تقرت  

00:11 10/00/9102  شباب تبسبست// وعزيز شباب  سيدي ب البلدي تقرت  

01:11 10/00/9102  اتحاد  النزلة// مستقبل بلدة عمر  البلدي بلدة عمر  

01:11 10/00/9102  وفاق مقر// امل سيدي المهدى  البلدي تبسبست 

01:11 10/00/9102  مولودية سيد سليمان// القبة تماسين  البلدي تماسين  

01:11 10/00/9102  شباب جامعة// شباب سيدي عمران  البلدي جامعة  

01:11 10/00/9102  ترجى تقديدين//وفاق المغير  البلدي المغير  

01:11 10/00/9102  مولودية المقارين//اتحاد الزاوية العابدية  البلدي الزاوية  

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الفوج
 و

10:81 10/00/9102  اتحاد الحمادين// اتحاد الزقم  البلدي الرباح 

10:81 10/00/9102  تحاد النخلةا// امل سوف  البلدي الوادي 

01:11 10/00/9102  مستقبل الحمادين// التضامن السوفي  البلدي القارة 

01:11 10/00/9102  اتحاد القمار//شهداء القمار  البلدي الوادي 

01:11 10/00/9102  اولمبي الوادي// اتحاد النزلة الوادى  الجواري باب اوادي 

01:11 10/00/9102  نادى المنظر الجميل// شباب القواطين  الجواري باب الواد 

01:81 10/00/9102  نجم باب الوادى// ااتحاد الرباح  البلدي الرباح 

12:11 12/00/9102  اولمبي المقرن//االتحاد السوفي  ي الواديالبلد 
ملعبال التاريخ التوقيت  المقابلة 

 الفوج
 ي

01::: 10/00/9102  وداد زلفانة// شبيبة زلفانة  البلدي زلفانة  

01:11 10/00/9102  متليلي رائد// هالل غرداية  مركب غرداية  

01:11 10/00/9102  مستقبل لماضي// رائد المنيعة  القارة حاسي البلدي  

00:11 10/00/9102  رائد حاسي القارة// امل سريع متليلي  البلدي متليلي 

 ج املقابالتنتائ
 اجلولة السابعة اجلهوي األول أكابر

 المقابلة النتيجة المقابلة

أ -الجهوي األول   

1-0 اتحاد ورقلة   اتحاد حاسي الدالعة  

1-0 اولمبي الوادي   مولودية البيضاء  

1-0 امل ورقلة   وفاق مقر  

دي امل سيدي مه  1-1  اتحاد النخلة  

9-8 وفاق عين ماضي   وفاق المغير  

0-1 نجوم ايليزي   مستقبل موفلون  
 المقابلة النتيجة المقابلة

ب -الجهوي األول   

1-0 وفاق هقار  تمنراست   نجم باب الوادي  

1-8 رائد حاسي القارة   شباب جامعة  

0-1 مستقبل الحمادين  قلتة ساعد.ر   

بلدة عمر مستقبل   9-0  شباب ايليزي  
 شمس االصيل تمنراست لم تلعب اتحاد عين البيضاء
1-4 اولمبي بوعامر   اتحاد الحمادين 

 اجلولة السادسة اجلهوي الثاني أكابر

أ – الثانيالجهوي  المقابلة النتيجة المقابلة  



0-1 اتحاد القمار   اتحاد نزلة الوادى  

1-9 شباب سيدي عمران  بوغفالة  نادى   

1-1 شباب تبسبست   شباب حاسي مسعود 
1-4 شبيبة زلفانة   ترجى تقديدين  

0-1 بترول حاسي مسعود  مولودية سيد سليمان  
1-4 القبة تماسين   اتحاد أنقوسة  

9-9 نادي المقارين   شباب الحدب  
 المقابلة النتيجة المقابلة

ب – الثانيالجهوي   

9-4 مولودية المقارين   مولودية سعيد عتبة  

1-9 شباب القواطين   نادى المنظر الجميل  
1-1 نادي سيدي خويلد  اتليتيك حاسي مسعود  

1-8 مولودية حاسي مسعود  نجم بوغفالة  
8-1 مولودية بامنديل   شباب عين القديمة  

1-0 شبااب القصر   اتحاد الزقم  
0-0 شهداء القمار   امل سوف  

لنتيجةا المقابلة  المقابلة 

ج - الثانيالجهوي   

1-0 ترجى مرماد  رائد متليلي  

1-0 نصر حاسي الدالعة  مستقبل لماضي     

0-4 مولودية اوالد القعدة   جيل بن نانة  
11-18 رائد المنيعة   شباب قصر الحيران  

زلفانة .و  1-1  جيل بودواية بريان  
0-9 اتحاد بريان   وفاق بريدة  

قصرالحيران  جوهرة  اتحاد العسافية  لم تلعب 

 سنة19فئة اقل من  لبطولة الثانيةمقابالت اجلولة  نتائج

 المقابلة الملعب التاريخ النتيجة

 الفوج
 أ

0-1  10/00/9102  جوهرة قصر الحيران// شباب قصر الحيران  قصر الحيران البلدي 

1-9  10/00/9102  صر حاسي الدالعة ن//اتحاد حاسي الدالعة  البلد الدالعة  

8غ1  10/00/9102  اتحاد بريان //اتحاد الخنق  البلدي الخنق  

1غ8  10/00/9102  اتحاد حاسى الرمل // جيل بودواية بريان  البلدي بريان  
 المقابلة الملعب التاريخ النتيجة

 الفوج
 ب

8-1  10/00/9102  مولودية اوالد القعدة // اتحاد االغواط  البلدي االغا 

1-8  10/00/9102  رائد القلتة // اتحاد العسافية  البلدي العسافية  

8غ1  10/00/9102  وفاق بريدة //وفاق عين الماضي  البلدي الماضي  

0-9  10/00/9102  مولودية البيضاء //  جيل بن نانة  سيدي مخلوف 
 المقابلة الملعب التاريخ النتيجة

 الفوج
 ج

1غ8  10/00/9102  مشعل حاسي مسعود // اتحاد عين البيضاء  ءالبلدي عين البيضا 

10/00/9102 مؤجلة  مستقبل الرويسات // نادي سيدي خويلد  البلدي سيدي خويلد 

8غ1  10/00/9102  شباب عين القديمة // اتليتك حاسي مسعود  البلدي حاسي م 

0-9  10/00/9102  نادي سيدي خويلد// مولودية سعيد عتبة  البلدي ورقلة  

0-8  10/00/9102  اتحاد ورقلة // شبا الحدب  البلدي رويسات 
 المقابلة الملعب التاريخ النتيجة

 الفوج
 د

8غ1  10/00/9102  نجم بوغفالة //االمل الرياضي ورقلة  مركب المخاادمة 

1غ8  10/00/9102  شباب القصر ورقلة // امل ورقلة  الجوارى بوعامر 

8-0  10/00/9102  مولودية حاسي م// باب حاسي مسعودش البلدي س خويلد 



9-9  10/00/9102  شباب بنى ثور // اتحاد انقوسة  البلدي انقوسة 

1غ8  10/00/9102  مولودية بامنديل // وفاق ورقلة  البلدي ورقلة  
 المقابلة الملعب التاريخ النتيجة

 الفوج
 هـ

8-0  10/00/9102  سيدي بوعزيز  شباب// نادى المقارين  البلدي المقارين  

0-4  10/00/9102  نادى تقرت// مولودية المقارين  البلدي المقارين  

4-0  10/00/9102  مستقبل بلدة عمر// شباب تبسبست  البلدي تبستبست  

8-1  10/00/9102  امل سيدي مهدي // اتحاد النزلة  البلدي تقرت  

9-1  10/00/9102  اسين القبة تم// وفاق مقر  البلدي الزاوية  

0-0  10/00/9102  شباب سيدي بوعزيز// مولودية سيدي سليمان البلدي المقارين  

1-0  10/00/9102  وفاق المغير // شباب جامعة  البلدي جامعة  

0-1  10/00/9102  ترجى تقديدين// اتحاد الزاوية العابدية  البلدي الزاوية  
 المقابلة الملعب التاريخ النتيجة

 الفوج
 و

 10/00/9102  اتحاد الزقم // مستقبل الحمادين  البلدي المقرن  

9-1  10/00/9102  شهداء القمار //اتحاد النخلة  البلدي الرباح  

0-0  10/00/9102  اتحاد القمار // االتحاد السوفي  البلدي الوادي  

9-9  10/00/9102  اتحاد الرباح //اولمبي المقرن  البلدي المقرن  

0-1  10/00/9102  امل سوف // نادى المنظر الجميل  القارة الوادى  

1-1  10/00/9102  اتحاد النزلة // اتحاد الحمادين  البلدي المقرن  

8غ1  10/00/9102 الجوارى باب  

 الوادي
 التضامن السوفي // نجم باب الوادي 

8-8  10/00/9102  شباب القواطين //أولمبي الوادي  مركب الوادي  
تاريخال النتيجة  المقابلة الملعب 

 الفوج
 ي

 10/00/9102  رائد حاسي القارة // رائد المنيعة  حاسي قارة البلدي 

1غ8  10/00/9102  امل سريع متليلي // وداد زلفانة  البلدي زلفانة  

9-0  10/00/9102  هالل غرداية // ترجى مرماد مركب غردية  

8غ1  10/00/9102  شبيبة زلفانة //رائد متليلي  البلدي متليلي  

 القضايامعاجلة 
 20/99/9102ليوم فئة األكابر اتحاد عين البيضاء   // شمس االصيل تمنراست    -   11: القضية رقم

 .بعد االطالع على ورقة المقابلة
 .بعد االطالع على تقرير الحكم

 وقت المقرر للمقابلةالفي  بعد حضور الفريقين. 
 األمنغياب المقابلة من قبل الحكم إتضح  بعد إنتظار الوقت القانوني لبدأ. 
  األمنغياب لم تجرى المقابلة بسبب. 

 :قررت اللجنة ما يلي
و ثالثة ( 3)بثالثة نقاط  اتحاد عين البيضاءو منح نقاط المقابلة لفريق  شمس االصيل تمنراستخسارة المقابلة لفريق 

 (2)مقابل صفر ( 3)أهداف 
 دج 02.222غرامة مالية قدرها 



 20/99/9102ليوم فئة األكابر جوهرة قصر الحيران  // اتحاد العسافية     -   11: قضية رقمال
 .بعد االطالع على ورقة المقابلة
 .بعد االطالع على تقرير الحكم

 وقت المقرر للمقابلةالفي  بعد حضور الفريقين. 
  ناألمغياب بعد إنتظار الوقت القانوني لبدأ المقابلة من قبل الحكم إتضح. 
  األمنغياب لم تجرى المقابلة بسبب. 

 :قررت اللجنة ما يلي
( 3)و ثالثة أهداف ( 3)بثالثة نقاط  جوهرة قصر الحيرانو منح نقاط المقابلة لفريق  اتحاد العسافيةخسارة المقابلة لفريق 

 (2)مقابل صفر 
 دج 02.222غرامة مالية قدرها 

 29/99/9102ليوم فئة األواسط بريان  اتحاد // اتحاد الخنق     -   11: القضية رقم
 

  اتحادالخنق  نظرا لعدم تقديم الملف الطبي الخاص بإجازات الالعبين من طرف فريق . 
 نظرا لحذف برمجة المقابلة من طرف الرابطة. 

 :قررت اللجنة ما يلي
 

 ان لصالح اتحاد بري( 2)مقابل صفر  (3) هدافأثالثة خسارة المقابلة لفريق اتحاد الخنق  ب -
 اتحاد الخنقلفريق دج  02.222.22 غرامة مالية قدرها 

 29/99/9102ليوم فئة األواسط   اتحاد حاسي الرمل// جيل بودواية بريان    -   10: القضية رقم
 

  اتحاد حاسي الرمل  نظرا لعدم تقديم الملف الطبي الخاص بإجازات الالعبين من طرف فريق . 
 رف الرابطةنظرا لحذف برمجة المقابلة من ط. 

 :قررت اللجنة ما يلي
 

 بريان  جيل بودواية لصالح ( 2)مقابل صفر  (3) هدافأثالثة باتحاد حاسي الرمل  خسارة المقابلة لفريق  -
 اتحاد حاسي الرمل  لفريق دج  02.222.22 غرامة مالية قدرها 

 29/99/9102ليوم فئة األواسط  وفاق بريدة // وفاق عي ماضي     -   11: القضية رقم



 

 وفاق عي ماضي   نظرا لعدم تقديم الملف الطبي الخاص بإجازات الالعبين من طرف فريق . 
 نظرا لحذف برمجة المقابلة من طرف الرابطة. 

 :قررت اللجنة ما يلي
 

  وفاق بريدةلصالح ( 2)مقابل صفر  (3) هدافأثالثة بوفاق عي ماضي  خسارة المقابلة لفريق  -
 وفاق عي ماضي  لفريق دج  02.222.22 غرامة مالية قدرها 

 29/99/9102ليوم فئة األواسط   مشعل حاسي مسعود// اتحاد عين البيضاء     -   19: القضية رقم
 

  مشعل حاسي مسعود  نظرا لعدم تقديم الملف الطبي الخاص بإجازات الالعبين من طرف فريق   . 
 نظرا لحذف برمجة المقابلة من طرف الرابطة. 

 :نة ما يليقررت اللج
 

  اتحاد عين البيضاء لصالح( 2)مقابل صفر  (3) هدافأثالثة بمشعل حاسي مسعود  خسارة المقابلة لفريق  -
 مشعل حاسي مسعود  لفريق دج  02.222.22 غرامة مالية قدرها 

 29/99/9102ليوم فئة األواسط   شباب عين القديمة// أتليتيك حاسي مسعود     -   20: القضية رقم
 

  أتليتيك حاسي مسعود  ا لعدم تقديم الملف الطبي الخاص بإجازات الالعبين من طرف فريق نظر . 
 نظرا لحذف برمجة المقابلة من طرف الرابطة. 

 :قررت اللجنة ما يلي
 

  شباب عين القديمة  لصالح( 2)مقابل صفر  (3) هدافأثالثة بأتليتيك حاسي مسعود  خسارة المقابلة لفريق  -
 أتليتيك حاسي مسعودلفريق دج  02.222.22 رها غرامة مالية قد

   

 29/99/9102ليوم فئة األواسط   نجم بوغفالة// األمل الرياضي ورقلة      -   21: القضية رقم
 

  األمل الرياضي ورقلة   نظرا لعدم تقديم الملف الطبي الخاص بإجازات الالعبين من طرف فريق . 



 رابطةنظرا لحذف برمجة المقابلة من طرف ال. 
 :قررت اللجنة ما يلي

 
  نجم بوغفالةلصالح ( 2)مقابل صفر  (3) هدافأثالثة باألمل الرياضي ورقلة   خسارة المقابلة لفريق  -

 األمل الرياضي ورقلة   لفريق دج  02.222.22 غرامة مالية قدرها 

 92/99/9102ليوم فئة األواسط   شباب القصر//   االمل الصاعد ورقلة   -   22: القضية رقم
 

 شباب القصر   نظرا لعدم تقديم الملف الطبي الخاص بإجازات الالعبين من طرف فريق . 
 نظرا لحذف برمجة المقابلة من طرف الرابطة. 

 :قررت اللجنة ما يلي
 

  االمل الصاعد ورقلة لصالح ( 2)مقابل صفر  (3) هدافأثالثة بشباب القصر  خسارة المقابلة لفريق  -
 شباب القصر  لفريق دج  02.222.22 رها غرامة مالية قد

 29/99/9102ليوم فئة األواسط   مولودية بامنديل // اق ورقلة  وف   -   23: القضية رقم
 

  مولودية بامنديل نظرا لعدم تقديم الملف الطبي الخاص بإجازات الالعبين من طرف فريق     . 
 نظرا لحذف برمجة المقابلة من طرف الرابطة. 

 :قررت اللجنة ما يلي
 

  وفاق ورقلة لصالح ( 2)مقابل صفر  (3) هدافأثالثة ب  مولودية بامنديل خسارة المقابلة لفريق  -
   مولودية بامنديل لفريق دج  02.222.22 غرامة مالية قدرها 

 29/99/9102ليوم فئة األواسط   التضامن السوفي// ى  نجم باب الواد   -   21: القضية رقم
 

 ى  نجم باب الوادلالعبين من طرف فريق نظرا لعدم تقديم الملف الطبي الخاص بإجازات ا   . 
 نظرا لحذف برمجة المقابلة من طرف الرابطة. 

 :قررت اللجنة ما يلي
 



  التضامن السوفيلصالح ( 2)مقابل صفر  (3) هدافأثالثة بى  نجم باب الوادخسارة المقابلة لفريق  -
 ى  نجم باب الوادلفريق دج  02.222.22 غرامة مالية قدرها 

 29/99/9102ليوم فئة األواسط   امل سريع متليلي// نة  وداد زلفا   -   21: القضية رقم
 

  امل سريع متليلينظرا لعدم تقديم الملف الطبي الخاص بإجازات الالعبين من طرف فريق     . 
 نظرا لحذف برمجة المقابلة من طرف الرابطة. 

 :قررت اللجنة ما يلي
 

  وداد زلفانة لصالح ( 2)مقابل صفر  (3) هدافأثالثة ب  امل سريع متليليخسارة المقابلة لفريق  -
   امل سريع متليليلفريق دج  02.222.22 غرامة مالية قدرها 

 29/99/9102ليوم فئة األواسط   شبيبة زلفانة//   رائد ثنية متليلي   -   21: القضية رقم
 

  رائد ثنية متليلينظرا لعدم تقديم الملف الطبي الخاص بإجازات الالعبين من طرف فريق     . 
 طرف الرابطة نظرا لحذف برمجة المقابلة من. 

 :قررت اللجنة ما يلي
 

  شبيبة زلفانةلصالح ( 2)مقابل صفر  (3) هدافأثالثة ب  رائد ثنية متليليخسارة المقابلة لفريق  -
   رائد ثنية متليليلفريق دج  02.222.22 غرامة مالية قدرها 

                                                               

 

 

 لمديرية التنظيم الرياضي         المسير اإلداري                                                                                                     

 عصماني ياسين                                                                                                               
 


