
 

 

 

 

 قسم تنظيم المنافسات
 

 11: محضر رقم
 07/03/2019: جمسة يوم

 

 :جدول األعمال
 برنامج المقابالت (1

 الجولة الثانية و العشرون لبطولة القسم الجهوي األول أكابر 
 الجولة الواحد و العشرون لبطولة القسم الجهوي الثاني أكابر 
 البطولة الجهوية لفئة األواسط 

 نتائج المقابالت (2
 الجولة العشرون و الواحد و العشرون لبطولة القسم الجهوي األول أكابر 
 الجولة التاسعة عشر و العشرون لبطولة القسم الجهوي الثاني أكابر 
 البطولة الجهوية لفئة األواسط 

 معالجة القضايا (3
 

 برنامج مقابالت الجولة الثانية عشر لبطولة القسم الجهوي األول أكابر
 الفوج أ
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 برنامج مقابالت الجولة الثانية عشر لبطولة القسم الجهوي الثاني أكابر
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 البطولة الجهوية لفئة األواسط
 أواسط الفوج أ
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 أواسط الفوج ي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نتائج المقابالت
 أكابر (أ)الجهوي األول 

20الجولة  21الجولة    

2 - 2 أمل سيدي مهدي 1 - 2 وفاق عين ماضي وفاق مقر   إتحاد النخلة 

0 - 3 أمل ورقلة 1 - 2 وفاق ورقلة نادي المقارين   أمل سيدي مهدي 

1 - 3 إتحاد الخنق 3 - 4 نادي المقارين وفاق عين ماضي   نجوم إيليزي 

1 - 2 إتحاد الزاوية العابدية 0 - 1 إتحاد الزاوية العابدية شباب سيدي بوعزيز   إتحاد الخنق 

0 - 0 نجوم إيليزي 0 - 3 شباب سيدي بوعزيز وفاق ورقلة   وفاق مقر 

1 - 2 إتحاد النخلة 5 - 4 إتحاد ورقلة إتحاد ورقلة   أمل ورقلة 

 
 

 أكابر (ب)الجهوي األول 
20الجولة  21الجولة    

2 - 0 شباب قصر ورقلة 0 - 2 هالل غرداية وفاق هقار تمنراست   إتحاد عين البيضاء 

2 - 1 مستقبل الحمادين 2 - 0 وفاق هقار تمنراست شباب قصر الحيران   أمل سريع متليلي 

0 - 1 إتحاد عين البيضاء 1 - 2 أولمبي بوعامر إتحاد حاسي الرمل   شباب قصر ورقلة 

0 - 5 اتحاد النزلة 0 - 1 شباب قصر الحيران نجم باب الوادي   شمس األصيل تمنراست 

0 - 0 أمل سريع متليلي 0 - 1 اتحاد النزلة هالل غرداية   مستقبل الحمادين 

1 - 4 شمس األصيل تمنراست 0 - 2 نجم باب الوادي أولمبي بوعامر   إتحاد حاسي الرمل 

 
 

 أكابر (أ)الجهوي الثاني 
19الجولة  20الجولة    

0 - 1 رائد حاسي القارة  شباب سيدي عمران 
مولودية سيدي 

 سليمان
0 - 0  رائد حاسي القارة 

2 - 0 إتحاد النزلة الوادي الحمادين.إ  1 - 1 شباب حاسي مسعود   إتحاد أنقوسة 

1 - 0 نادي بوغفالة  مولودية سكرة F 0 3 شباب تبسبست شباب الحدب 

1 - 1 ترجي تقديدين الحمادين.إ شبيبة زلفانة   1 - 0  أولمبي الوادي 

0 - 3 إتحاد أنقوسة 1 - 2 شباب الحدب شباب تبسبست   إتحاد النزلة الوادي 

0 - 4 أولمبي الوادي 0 - 2 شبيبة زلفانة شباب حاسي مسعود   نادي بوغفالة 

 Pn 3 0 مولودية سكرة
مولودية سيدي 

 سليمان
1 - 1 شباب سيدي عمران  ترجي تقديدين 
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 أكابر (ب)الجهوي الثاني 
19الجولة  20الجولة    

1 - 1 نادي المنظر الجميل 4 - 2 نجم بوغفالة مستقبل بلدة عمر   نادي سيدي خويلد 

0 - 4 وفاق المغير 2 - 0 مستقبل بلدة عمر أتلتيك حاسي مسعود   وفاق المغير 

0 - 2 نادي سيدي خويلد 4 - 3 إتحاد عجاجة شباب القواطين   مولودية حاسي مسعود 

2 - 3 مولودية حاسي مسعود 1 - 1 مولودية سعيد عتبة نجم بوغفالة   أمل سوف 

1 - 1 مولودية المقارين 0 - 1 أتلتيك حاسي مسعود مولودية سعيد عتبة   مولودية بامندبل 

2 - 0 أمل سوف 2 - 2 شباب القواطين إتحاد عجاجة   نادي المنظر الجميل 

1 - 0 مولودية بامندبل 2 - 3 شباب جامعة شباب جامعة   مولودية المقارين 

 
 أكابر (ج)الجهوي الثاني 

19الجولة  20الجولة    

0 - 1 مولودية أوالد القعدة زلفانة.و مستقبل لماضي   0 - 0  مولودية أوالد القعدة 

سيدي ساعد.ر  6 - 1 2 - 0 مستقبل لماضي نادي األغواط   رائد المنيعة 

2 - 1 وداد األغواط زلفانة.و  1 - 1 نادي األغواط   نصر حاسي الدالعة 

0 - 1 جوهرة قصر الحيران 1 - 0 إتحاد العسافية ترجي مرماد  سيدي ساعد.ر   

0 - 1 مولودية البيضاء 0 - 3 إتحاد حاسي الدالعة إتحاد حاسي الدالعة   جوهرة قصر الحيران 

1 - 1 نصر حاسي الدالعة 0 - 0 إتحاد بريان إتحاد بريان   مولودية البيضاء 

0 - 2 رائد المنيعة 1 - 1 ترجي مرماد إتحاد العسافية   وداد األغواط 

 
 أكابر (1د)الجهوي الثاني 

14الجولة  15الجولة    

4 - 0 شباب تين خاتمة جانت 3 - 1 مستقبل الدبداب إتحاد شباب إيليزي   شباب البرج القديم 

2 - 4 شباب البرج القديم  نادي الميزان جانت 
شباب تين خاتمة 

 جانت
0 - 3  أغوم جانت 

0 - 1 تين تزريفت جانت 1 - 7 إتحاد شباب إيليزي وفاق جانت   نادي الميزان جانت 

ايليزي.ب.ش  NJ 0 - 0 وفاق جانت مستقبل الدبداب ايليزي.ب.ش   
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 أواسط (أ) سنة 19أقل 
19الجولة   

Pr اتحاد األغواط  التضامن السوفي 

Pr إتحاد آفلو  أولمبي المقرن 

1 - 2 االتحاد السوفي  مشعل حاسي مسعود 

رتقنادي ت Pn 3 0 األمل الرياضي ورقلة  

 مستقبل الرويسات F 0 3 إتحاد الرباح

 

 أواسط (ب) سنة 19أقل 
20الجولة  21الجولة    

3 - 0 أمل سيدي مهدي 1 - 2 وفاق عين ماضي وفاق مقر   إتحاد النخلة 

0 - 6 وفاق ورقلة نادي المقارين F 3 0 أمل ورقلة  أمل سيدي مهدي 

Pr إتحاد الخنق  أمل ورقلة F 0 3 إتحاد ورقلة وفاق عين ماضي 

0 - 1 إتحاد الزاوية العابدية 0 - 2 إتحاد الزاوية العابدية شباب سيدي بوعزيز   إتحاد الخنق 

2 - 0 إتحاد النخلة 1 - 0 شباب سيدي بوعزيز إتحاد ورقلة   وفاق مقر 

 

 أواسط (ج) سنة 19أقل 
20الجولة  21الجولة    

 إتحاد عين البيضاء F 0 3 هالل غرداية إتحاد حاسي الرمل F 0 3 إتحاد عين البيضاء

 شباب قصر ورقلة F 0 3 أولمبي بوعامر شباب قصر الحيران F 0 3 مستقبل الحمادين

 مستقبل الحمادين F 0 3 اتحاد النزلة نجم باب الوادي F 0 3 اتحاد النزلة

1 - 3 أمل سريع متليلي 1 - 2 نجم باب الوادي هالل غرداية   إتحاد حاسي الرمل 

 

 أواسط (د) سنة 19أقل 

16الجولة  17الجولة    

1 - 0 شباب الحدب Pr نادي بوغفالة نادي بوغفالة   نجم بوغفالة 

1 - 6 نجم بوغفالة  إتحاد عجاجة F 3 0 مولودية سكرة مولودية سكرة 

Pr مولودية سعيد عتبة شباب حاسي مسعود F 0 3 إتحاد عجاجة  إتحاد أنقوسة 

2 - 1 إتحاد أنقوسة 1 - 2 نادي سيدي خويلد مولودية بامندبل   شباب الحدب 

Pr أتلتيك حاسي مسعود Pr شباب حاسي مسعود مولودية سعيد عتبة   أتلتيك حاسي مسعود 

1 - 3 مولودية حاسي مسعود  مولودية حاسي مسعود Pn 3 0 مولودية بامندبل نادي سيدي خويلد 
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 أواسط (هـ) سنة 19أقل 
16الجولة  17الجولة    

1 - 0 شباب القواطين 1 - 0 ترجي تقديدين إتحاد النزلة الوادي   وفاق المغير 

3 - 1 مستقبل بلدة عمر 2 - 3 أولمبي الوادي شباب جامعة   أمل سوف 

1 - 4 وفاق المغير 0 - 5 شباب تبسبست مولودية سيدي سليمان   إتحاد النزلة الوادي 

2 - 0 نادي المنظر الجميل الحمادين.إ  1 - 0 شباب جامعة   نادي المنظر الجميل 

1 - 0 شباب سيدي عمران 1 - 0 مولودية سيدي سليمان أولمبي الوادي   شباب سيدي عمران 

0 - 5 أمل سوف الحمادين.إ مولودية المقارين   5 - 1  شباب القواطين 

6 - 1 ترجي تقديدين  مستقبل بلدة عمر F 0 3 مولودية المقارين شباب تبسبست 
 
 

 أواسط (ي) سنة 19أقل 

16الجولة  17الجولة    
0 - 2 جوهرة قصر الحيران Pr مولودية البيضاء مولودية البيضاء  سيدي ساعد.ر   

1 - 2 نصر حاسي الدالعة سيدي ساعد.ر  Pr وداد األغواط   نادي األغواط 

0 - 1 مولودية أوالد القعدة Pr جوهرة قصر الحيران إتحاد حاسي الدالعة   مولودية أوالد القعدة 

3 - 0 إتحاد العسافية Pr إتحاد حاسي الدالعة وداد األغواط   إتحاد العسافية 

 

 معالجة القضايا
 

 01/03/2019مولودية سكرة     أكابر      ليوم /     شباب تبسبست         -   64: القضية رقم
 .بعد االطالع عمى ورقة المقابمة
 .بعد االطالع عمى تقرير الحكم

  مولودية سكرةلم تجرى المقابمة بسبب غياب فريق. 
  بعد استنفاذ الوقت القانونيمولودية سكرةدون الحكم في ورقة المقابمة غياب فريق . 
  لم يثبت سبب غيابه عن المقابمةمولودية سكرةفريق . 

 :قررت المجنة ما يمي
  ( 3)و ثالثة أهداف  (3) بثالثة نقاط شباب تبسبست و منح نقاط المقابمة لفريق مولودية سكرةخسارة المقابمة لفريق

 (.0)مقابل صفر 
  تدفع في آجال شهر إبتداءا من تاريخ نشر القضية مولودية سكرةدج لفريق 30.000,00غرامة مالية قدرها . 
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 23/02/2019مستقبل الدبداب     أكابر      ليوم /     شباب بمدية إليزي         -   65: القضية رقم
 .بعد االطالع عمى ورقة المقابمة
 .بعد االطالع عمى تقرير الحكم

  مستقبل الدبدابلم تجرى المقابمة بسبب غياب فريق. 
  بعد استنفاذ الوقت القانونيمستقبل الدبدابدون الحكم في ورقة المقابمة غياب فريق . 
  لم يثبت سبب غيابه عن المقابمةمستقبل الدبدابفريق . 

 :قررت المجنة ما يمي
  ( 3)و ثالثة أهداف  (3) بثالثة نقاط شباب بمدية إليزي و منح نقاط المقابمة لفريق مستقبل الدبدابخسارة المقابمة لفريق

 (.0)مقابل صفر 
  تدفع في آجال شهر إبتداءا من تاريخ نشر القضية مستقبل الدبدابدج لفريق 30.000,00غرامة مالية قدرها . 

 02/03/2019نادي تقرت     أواسط      ليوم /     األمل الرياضي ورقمة         -   66: القضية رقم
 .بعد االطالع عمى ورقة المقابمة
 .بعد االطالع عمى تقرير الحكم

 بعد حضور الفريقين في الوقت المقرر لممقابمة. 
  غياب سيارة اإلسعافبعد انتظار الوقت القانوني لبدأ المقابمة من قبل الحكم أتضح. 
  غياب سيارة اإلسعافلم تجرى المقابمة بسبب. 

 :قررت المجنة ما يمي
  مقابل  (3)و ثالثة أهداف  (3) بثالثة نقاط نادي تقرت و منح نقاط المقابمة لفريق األمل الرياضي ورقمةخسارة المقابمة لفريق

  (.0)صفر 

  تدفع في آجال شهر إبتداءا من تاريخ نشر القضية األمل الرياضي ورقمة دج لفريق5.000,00غرامة مالية قدرها . 
 02/03/2019مستقبل الرويسات     أواسط      ليوم /     إتحاد الرباح         -   67: القضية رقم

 .بعد االطالع عمى ورقة المقابمة
 .بعد االطالع عمى تقرير الحكم

  مستقبل الرويساتلم تجرى المقابمة بسبب غياب فريق. 
  بعد استنفاذ الوقت القانونيمستقبل الرويساتدون الحكم في ورقة المقابمة غياب فريق . 
  لم يثبت سبب غيابه عن المقابمةمستقبل الرويساتفريق . 

 :قررت المجنة ما يمي
  مقابل  (3)و ثالثة أهداف  (3) بثالثة نقاط إتحاد الرباح و منح نقاط المقابمة لفريق مستقبل الرويساتخسارة المقابمة لفريق

 (.0)صفر 
  تدفع في آجال شهر إبتداءا من تاريخ نشر القضية مستقبل الرويساتدج لفريق 30.000,00غرامة مالية قدرها . 

 



 22/02/2019وفاق عين ماضي     أواسط      ليوم /     إتحاد الخنق         -   68: القضية رقم
 .بعد االطالع عمى ورقة المقابمة
 .بعد االطالع عمى تقرير الحكم

  (إتحاد الخنق و وفاق عين ماضي)لم تجرى المقابمة بسبب غياب الفريقين. 
  بعد استنفاذ الوقت القانوني(إتحاد الخنق و وفاق عين ماضي)دون الحكم في ورقة المقابمة غياب الفريقين . 
  لم يثبتا سبب غيابهما عن المقابمة(إتحاد الخنق و وفاق عين ماضي)فريق . 

 :قررت المجنة ما يمي
  (.0)مقابل صفر  (3) بثالثة أهداف (إتحاد الخنق و وفاق عين ماضي)خسارة المقابمة لمفريقين 
  تدفع في آجال شهر إبتداءا من تاريخ نشر (إتحاد الخنق و وفاق عين ماضي) دج لمفريقين 30.000,00غرامة مالية قدرها 

 .القضية
 02/03/2019أمل ورقمة     أواسط      ليوم /     إتحاد ورقمة         -   69: القضية رقم

 .بعد االطالع عمى ورقة المقابمة
 .بعد االطالع عمى تقرير الحكم

  أمل ورقمةلم تجرى المقابمة بسبب غياب فريق. 
  بعد استنفاذ الوقت القانونيأمل ورقمةدون الحكم في ورقة المقابمة غياب فريق . 
  لم يثبت سبب غيابه عن المقابمةأمل ورقمةفريق . 

 :قررت المجنة ما يمي
  مقابل صفر  (3)و ثالثة أهداف  (3) بثالثة نقاط إتحاد ورقمة و منح نقاط المقابمة لفريق أمل ورقمةخسارة المقابمة لفريق

(0.) 
  تدفع في آجال شهر إبتداءا من تاريخ نشر القضية أمل ورقمةدج لفريق 30.000,00غرامة مالية قدرها . 

 23/02/2019إتحاد حاسي الرمل     أواسط      ليوم /     إتحاد عين البيضاء         -   70: القضية رقم
 .بعد االطالع عمى ورقة المقابمة
 .بعد االطالع عمى تقرير الحكم

  إتحاد حاسي الرمللم تجرى المقابمة بسبب غياب فريق. 
  بعد استنفاذ الوقت القانونيإتحاد حاسي الرملدون الحكم في ورقة المقابمة غياب فريق . 
  لم يثبت سبب غيابه عن المقابمةإتحاد حاسي الرملفريق . 

 :قررت المجنة ما يمي
  ( 3)و ثالثة أهداف  (3) بثالثة نقاط إتحاد عين البيضاء و منح نقاط المقابمة لفريق إتحاد حاسي الرملخسارة المقابمة لفريق

 (.0)مقابل صفر 
  تدفع في آجال شهر إبتداءا من تاريخ نشر القضية إتحاد حاسي الرملدج لفريق 30.000,00غرامة مالية قدرها . 

 



 23/02/2019شباب قصر الحيران     أواسط      ليوم /     مستقبل الحمادين         -   71: القضية رقم
 .بعد االطالع عمى ورقة المقابمة
 .بعد االطالع عمى تقرير الحكم

  شباب قصر الحيرانلم تجرى المقابمة بسبب غياب فريق. 
  بعد استنفاذ الوقت القانونيشباب قصر الحيراندون الحكم في ورقة المقابمة غياب فريق . 
  لم يثبت سبب غيابه عن المقابمةشباب قصر الحيرانفريق . 

 :قررت المجنة ما يمي
  ( 3)و ثالثة أهداف  (3) بثالثة نقاط مستقبل الحمادين و منح نقاط المقابمة لفريق شباب قصر الحيرانخسارة المقابمة لفريق

 (.0)مقابل صفر 
  تدفع في آجال شهر إبتداءا من تاريخ نشر القضيةشباب قصر الحيران دج لفريق 30.000,00غرامة مالية قدرها . 

 23/02/2019نجم باب الوادي     أواسط      ليوم /     إتحاد النزلة         -   72: القضية رقم
 .بعد االطالع عمى ورقة المقابمة
 .بعد االطالع عمى تقرير الحكم

  نجم باب الواديلم تجرى المقابمة بسبب غياب فريق. 
  بعد استنفاذ الوقت القانونينجم باب الواديدون الحكم في ورقة المقابمة غياب فريق . 
  لم يثبت سبب غيابه عن المقابمةنجم باب الواديفريق . 

 :قررت المجنة ما يمي
  مقابل  (3)و ثالثة أهداف  (3) بثالثة نقاط إتحاد النزلة و منح نقاط المقابمة لفريق نجم باب الواديخسارة المقابمة لفريق

 (.0)صفر 
  تدفع في آجال شهر إبتداءا من تاريخ نشر القضيةنجم باب الوادي دج لفريق 30.000,00غرامة مالية قدرها . 

 01/03/2019إتحاد عين البيضاء     أواسط      ليوم /     هالل غرداية         -   73: القضية رقم
 .بعد االطالع عمى ورقة المقابمة
 .بعد االطالع عمى تقرير الحكم

  إتحاد عين البيضاءلم تجرى المقابمة بسبب غياب فريق. 
  بعد استنفاذ الوقت القانونيإتحاد عين البيضاءدون الحكم في ورقة المقابمة غياب فريق . 
  لم يثبت سبب غيابه عن المقابمةإتحاد عين البيضاءفريق . 

 :قررت المجنة ما يمي
  ( 3)و ثالثة أهداف  (3) بثالثة نقاط هالل غرداية و منح نقاط المقابمة لفريق إتحاد عين البيضاءخسارة المقابمة لفريق

 (.0)مقابل صفر 
  تدفع في آجال شهر إبتداءا من تاريخ نشر القضيةإتحاد عين البيضاء دج لفريق 30.000,00غرامة مالية قدرها . 



 01/03/2019شباب قصر ورقمة     أواسط      ليوم /     أولمبي بوعامر         -   74: القضية رقم
 .بعد االطالع عمى ورقة المقابمة
 .بعد االطالع عمى تقرير الحكم

  شباب قصر ورقمةلم تجرى المقابمة بسبب غياب فريق. 
  بعد استنفاذ الوقت القانونيشباب قصر ورقمةدون الحكم في ورقة المقابمة غياب فريق . 
  لم يثبت سبب غيابه عن المقابمةشباب قصر ورقمةفريق . 

 :قررت المجنة ما يمي
  ( 3)و ثالثة أهداف  (3) بثالثة نقاط أولمبي بوعامر و منح نقاط المقابمة لفريق شباب قصر ورقمةخسارة المقابمة لفريق

 (.0)مقابل صفر 
  تدفع في آجال شهر إبتداءا من تاريخ نشر القضيةشباب قصر ورقمة دج لفريق 30.000,00غرامة مالية قدرها . 

 01/03/2019مستقبل الحمادين     أواسط      ليوم /     إتحاد النزلة         -   75: القضية رقم
 .بعد االطالع عمى ورقة المقابمة
 .بعد االطالع عمى تقرير الحكم

  مستقبل الحمادينلم تجرى المقابمة بسبب غياب فريق. 
  بعد استنفاذ الوقت القانونيمستقبل الحماديندون الحكم في ورقة المقابمة غياب فريق . 
  لم يثبت سبب غيابه عن المقابمةمستقبل الحمادينفريق . 

 :قررت المجنة ما يمي
  مقابل  (3)و ثالثة أهداف  (3) بثالثة نقاط إتحاد النزلة و منح نقاط المقابمة لفريق مستقبل الحمادينخسارة المقابمة لفريق

 (.0)صفر 
  تدفع في آجال شهر إبتداءا من تاريخ نشر القضيةمستقبل الحمادين دج لفريق 30.000,00غرامة مالية قدرها . 

 22/02/2019شباب حاسي مسعود     أواسط      ليوم /     إتحاد عجاجة         -   76: القضية رقم
 .بعد االطالع عمى ورقة المقابمة
 .بعد االطالع عمى تقرير الحكم

  شباب حاسي مسعودلم تجرى المقابمة بسبب غياب فريق. 
  بعد استنفاذ الوقت القانونيشباب حاسي مسعوددون الحكم في ورقة المقابمة غياب فريق . 
  لم يثبت سبب غيابه عن المقابمةشباب حاسي مسعودفريق . 

 :قررت المجنة ما يمي
  ( 3)و ثالثة أهداف  (3) بثالثة نقاط إتحاد عجاجة و منح نقاط المقابمة لفريق شباب حاسي مسعودخسارة المقابمة لفريق

 (.0)مقابل صفر 
  تدفع في آجال شهر إبتداءا من تاريخ نشر القضيةشباب حاسي مسعود دج لفريق 30.000,00غرامة مالية قدرها . 



 22/02/2019شباب حاسي مسعود     أواسط      ليوم /     إتحاد عجاجة         -   77: القضية رقم
 .بعد االطالع عمى ورقة المقابمة
 .بعد االطالع عمى تقرير الحكم

  شباب حاسي مسعودلم تجرى المقابمة بسبب غياب فريق. 
  بعد استنفاذ الوقت القانونيشباب حاسي مسعوددون الحكم في ورقة المقابمة غياب فريق . 
  لم يثبت سبب غيابه عن المقابمةشباب حاسي مسعودفريق . 

 :قررت المجنة ما يمي
  ( 3)و ثالثة أهداف  (3) بثالثة نقاط إتحاد عجاجة و منح نقاط المقابمة لفريق شباب حاسي مسعودخسارة المقابمة لفريق

 (.0)مقابل صفر 
  تدفع في آجال شهر إبتداءا من تاريخ نشر القضيةشباب حاسي مسعود دج لفريق 30.000,00غرامة مالية قدرها . 

 23/02/2019مولودية سعيد عتبة     أواسط      ليوم /     أتميتيك حاسي مسعود         -   78: القضية رقم
 .بعد االطالع عمى ورقة المقابمة
 .بعد االطالع عمى تقرير الحكم

  (أتميتيك حاسي مسعود و مولودية سعيد عتبة)لم تجرى المقابمة بسبب غياب الفريقين. 
  بعد استنفاذ الوقت القانوني(أتميتيك حاسي مسعود و مولودية سعيد عتبة)دون الحكم في ورقة المقابمة غياب الفريقين . 
  لم يثبتا سبب غيابهما عن المقابمة(أتميتيك حاسي مسعود و مولودية سعيد عتبة)فريق . 

 :قررت المجنة ما يمي
  (.0)مقابل صفر  (3) بثالثة أهداف (أتميتيك حاسي مسعود و مولودية سعيد عتبة)خسارة المقابمة لمفريقين 
  تدفع في آجال شهر إبتداءا (أتميتيك حاسي مسعود و مولودية سعيد عتبة) دج لمفريقين 30.000,00غرامة مالية قدرها 

 .من تاريخ نشر القضية
 01/03/2019نجم بوغوفالة     أواسط      ليوم /     نادي بوغوفالة         -   79: القضية رقم

 .بعد االطالع عمى ورقة المقابمة
 .بعد االطالع عمى تقرير الحكم

 بعد حضور الفريقين في الوقت المقرر لممقابمة. 
  نقص العدد القانوني لالعبين لكال الفريقينبعد انتظار الوقت القانوني لبدأ المقابمة من قبل الحكم أتضح. 
  (نادي بوغوفالة و نجم بوغوفالة)نقص الالعبين لكال الفريقين لم تجرى المقابمة بسبب. 

 :قررت المجنة ما يمي
  (.0)مقابل صفر  (3) بثالثة أهداف (نادي بوغوفالة و نجم بوغوفالة)خسارة المقابمة لمفريقين 
  تدفع في آجال شهر إبتداءا من تاريخ (نادي بوغوفالة و نجم بوغوفالة)  دج لمفريق5.000,00غرامة مالية قدرها 

 .نشر القضية



 02/03/2019إتحاد عجاجة      أواسط       ليوم /     مولودية سكرة         -   80: القضية رقم
 .بعد االطالع عمى ورقة المقابمة
 .بعد االطالع عمى تقرير الحكم

  مولودية سكرةلم تجرى المقابمة بسبب غياب فريق. 
  بعد استنفاذ الوقت القانونيمولودية سكرةدون الحكم في ورقة المقابمة غياب فريق . 
  لم يثبت سبب غيابه عن المقابمةمولودية سكرةفريق . 

 :قررت المجنة ما يمي
  مقابل  (3)و ثالثة أهداف  (3) بثالثة نقاط إتحاد عجاجة و منح نقاط المقابمة لفريق مولودية سكرةخسارة المقابمة لفريق

 (.0)صفر 
  تدفع في آجال شهر إبتداءا من تاريخ نشر القضيةمولودية سكرة دج لفريق 30.000,00غرامة مالية قدرها . 

 02/03/2019إتحاد أنقوسة      أواسط       ليوم /     مولودية سعيد عتبة         -   81: القضية رقم
 .بعد االطالع عمى ورقة المقابمة
 .بعد االطالع عمى تقرير الحكم

  (مولودية سعيد عتبة و إتحاد أنقوسة)لم تجرى المقابمة بسبب غياب الفريقين. 
  بعد استنفاذ الوقت القانوني(مولودية سعيد عتبة و إتحاد أنقوسة)دون الحكم في ورقة المقابمة غياب الفريقين . 
  لم يثبتا سبب غيابهما عن المقابمة(مولودية سعيد عتبة و إتحاد أنقوسة)فريق . 

 :قررت المجنة ما يمي
  (.0)مقابل صفر  (3) بثالثة أهداف (مولودية سعيد عتبة و إتحاد أنقوسة)خسارة المقابمة لمفريقين 
  تدفع في آجال شهر إبتداءا من تاريخ (مولودية سعيد عتبة و إتحاد أنقوسة) دج لمفريقين 30.000,00غرامة مالية قدرها 

 .نشر القضية
 02/03/2019أتميتيك حاسي مسعود      أواسط       ليوم /     شباب حاسي مسعود         -   82: القضية رقم

 .بعد االطالع عمى ورقة المقابمة
 .بعد االطالع عمى تقرير الحكم

  (شباب حاسي مسعود و أتميتيك حاسي مسعود)لم تجرى المقابمة بسبب غياب الفريقين. 
  بعد استنفاذ الوقت القانوني(شباب حاسي مسعود و أتميتيك حاسي مسعود)دون الحكم في ورقة المقابمة غياب الفريقين . 
  لم يثبتا سبب غيابهما عن المقابمة(شباب حاسي مسعود و أتميتيك حاسي مسعود)فريق . 

 :قررت المجنة ما يمي
  (.0)مقابل صفر  (3) بثالثة أهداف (شباب حاسي مسعود و أتميتيك حاسي مسعود)خسارة المقابمة لمفريقين 
  تدفع في آجال شهر إبتداءا (شباب حاسي مسعود و أتميتيك حاسي مسعود) دج لمفريقين 30.000,00غرامة مالية قدرها 

 .من تاريخ نشر القضية
 



 02/03/2019مولودية حاسي مسعود     أواسط      ليوم /     مولودية بامنديل         -   83: القضية رقم
 .بعد االطالع عمى ورقة المقابمة
 .بعد االطالع عمى تقرير الحكم

 بعد حضور الفريقين في الوقت المقرر لممقابمة. 
  غياب سيارة اإلسعافبعد انتظار الوقت القانوني لبدأ المقابمة من قبل الحكم أتضح. 
  غياب سيارة اإلسعافلم تجرى المقابمة بسبب. 

 :قررت المجنة ما يمي
  و ثالثة أهداف  (3) بثالثة نقاط مولودية حاسي مسعود و منح نقاط المقابمة لفريق مولودية بامنديلخسارة المقابمة لفريق

  (.0)مقابل صفر  (3)

  تدفع في آجال شهر إبتداءا من تاريخ نشر القضية مولودية بامنديل دج لفريق5.000,00غرامة مالية قدرها . 
 01/03/2019سيدي ساعد      أواسط       ليوم .ر/     مولودية البيضاء         -   84: القضية رقم

 .بعد االطالع عمى ورقة المقابمة
 .بعد االطالع عمى تقرير الحكم

  (سيدي ساعد.مولودية البيضاء و ر)لم تجرى المقابمة بسبب غياب الفريقين. 
  بعد استنفاذ الوقت القانوني(سيدي ساعد.مولودية البيضاء و ر)دون الحكم في ورقة المقابمة غياب الفريقين . 
  لم يثبتا سبب غيابهما عن المقابمة(سيدي ساعد.مولودية البيضاء و ر)فريق . 

 :قررت المجنة ما يمي
  (.0)مقابل صفر  (3) بثالثة أهداف (سيدي ساعد.مولودية البيضاء و ر)خسارة المقابمة لمفريقين 
  تدفع في آجال شهر إبتداءا من تاريخ (سيدي ساعد.مولودية البيضاء و ر) دج لمفريقين 30.000,00غرامة مالية قدرها 

 .نشر القضية
 02/03/2019نادي األغواط      أواسط       ليوم /     وداد األغواط         -   85: القضية رقم

 .بعد االطالع عمى ورقة المقابمة
 .بعد االطالع عمى تقرير الحكم

  (وداد األغواط و نادي األغواط)لم تجرى المقابمة بسبب غياب الفريقين. 
  بعد استنفاذ الوقت القانوني(وداد األغواط و نادي األغواط)دون الحكم في ورقة المقابمة غياب الفريقين . 
  لم يثبتا سبب غيابهما عن المقابمة(وداد األغواط و نادي األغواط)فريق . 

 :قررت المجنة ما يمي
  (.0)مقابل صفر  (3) بثالثة أهداف (وداد األغواط و نادي األغواط)خسارة المقابمة لمفريقين 
  تدفع في آجال شهر إبتداءا من تاريخ نشر (وداد األغواط و نادي األغواط) دج لمفريقين 30.000,00غرامة مالية قدرها 

 .القضية

 



 02/03/2019مولودية أوالد القعدة      أواسط       ليوم /     جوهرة قصر الحيران         -   86: القضية رقم
 .بعد االطالع عمى ورقة المقابمة
 .بعد االطالع عمى تقرير الحكم

  (جوهرة قصر الحيران و مولودية أوالد القعدة)لم تجرى المقابمة بسبب غياب الفريقين. 
  بعد استنفاذ الوقت القانوني(جوهرة قصر الحيران و مولودية أوالد القعدة)دون الحكم في ورقة المقابمة غياب الفريقين . 
  لم يثبتا سبب غيابهما عن المقابمة(جوهرة قصر الحيران و مولودية أوالد القعدة)فريق . 

 :قررت المجنة ما يمي
  (.0)مقابل صفر  (3) بثالثة أهداف (جوهرة قصر الحيران و مولودية أوالد القعدة)خسارة المقابمة لمفريقين 
  تدفع في آجال شهر إبتداءا من (جوهرة قصر الحيران و مولودية أوالد القعدة) دج لمفريقين 30.000,00غرامة مالية قدرها 

 .تاريخ نشر القضية
 02/03/2019إتحاد العسافية      أواسط       ليوم /     إتحاد حاسي الدالعة         -   87: القضية رقم

 .بعد االطالع عمى ورقة المقابمة
 .بعد االطالع عمى تقرير الحكم

  (إتحاد حاسي الدالعة و إتحاد العسافية)لم تجرى المقابمة بسبب غياب الفريقين. 
  بعد استنفاذ الوقت القانوني(إتحاد حاسي الدالعة و إتحاد العسافية)دون الحكم في ورقة المقابمة غياب الفريقين . 
  لم يثبتا سبب غيابهما عن المقابمة(إتحاد حاسي الدالعة و إتحاد العسافية)فريق . 

 :قررت المجنة ما يمي
  (.0)مقابل صفر  (3) بثالثة أهداف (إتحاد حاسي الدالعة و إتحاد العسافية)خسارة المقابمة لمفريقين 
  تدفع في آجال شهر إبتداءا من (إتحاد حاسي الدالعة و إتحاد العسافية) دج لمفريقين 30.000,00غرامة مالية قدرها 

 .تاريخ نشر القضية
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