
 

 

 

 

 

 قسم تنظيم المنافسات

 03: محضر رقم
 27/09/2018: جمسة يوم

 

 :جدول األعمال
 برنامج المقابالت (1

 الجولة الثانية لبطولة القسم الجهوي األول أكابر 
 الجولة األولى لبطولة القسم الجهوي الثاني أكابر 
 البطولة الجهوية لفئة األواسط 
 الدور الثاني كأس الجمهورية أكابر 

 نتائج المقابالت (2
 الجولة األولى لبطولة القسم الجهوي األول أكابر 
 البطولة الجهوية لفئة األواسط 

 معالجة القضايا (3
 برنامج مقابالت الجولة الثانية لمقسم الجهوي األول أكابر

 التولٍت التارٌخ الفرٌك الزائر الفرٌك المحلً الملعة الفوج

انجهىي األول 

 (أ)

 11:00 29/09/2018 وفاق ورلهح َادي انًماريٍ انثهذي انًماريٍ

 11:00 29/09/2018 وفاق يمر إذحاد ورلهح أَمىسحانثهذي 

 11:00 29/09/2018 أيم سيذي يهذي وفاق عيٍ ياضي انثهذي عيٍ ياضي

 11:00 29/09/2018 َجىو إيهيسي إذحاد انساويح انعاتذيح انثهذي انساويح

 11:00 29/09/2018 أيم ورلهح إذحاد انخُك انثهذي انخُك

 11:00 29/09/2018 إذحاد انُخهح شثاب سيذي تىعسيس انثهذي ذمرخ

انجهىي األول 

 (ب)

 10:00 28/09/2018 هالل غردايح وفاق همار ذًُراسد مركب تمنراست

 10:00 28/09/2018 إذحاد حاسي انريم أونًثي تىعاير انثهذي أَمىسح

 10:00 28/09/2018 إذحاد عيٍ انثيضاء شثاب لصر انحيراٌ انثهذي لصر انحيراٌ

 10:00 28/09/2018 أيم سريع يرهيهي اذحاد انُسنح انًسرمثم ذمرخ

 10:00 28/09/2018 شثاب لصر ورلهح يسرمثم انحًاديٍ انًمرٌانثهذي 

 10:00 28/09/2018 شًس األصيم ذًُراسد َجى تاب انىادي انىاديانثهذي 



 التولٍت التارٌخ الفرٌك الزائر الفرٌك المحلً الملعة الفوج

انجهىي انثاَي 

 (أ)

 10:00 28/09/2018 إذحاد انُسنح انىادي يىنىديح سكرج انثهذي عيٍ انثيضاء

 16:00 28/09/2018 انحًاديٍ.إ إذحاد أَمىسح انثهذي أَمىسح

 10:00 28/09/2018 شثاب سيذي عًراٌ يىنىديح سيذي سهيًاٌ انثهذي انًماريٍ

 11:00 29/09/2018 أونًثي انىادي ذرجي ذمذيذيٍ انثهذي جايعح

 11:00 29/09/2018 َادي تىغفانح رائذ حاسي انمارج انثهذي حاسي انمارج

 11:00 29/09/2018 شثاب انحذب شثاب حاسي يسعىد انثهذي حاسي يسعىد

 16:00 28/09/2018 شثيثح زنفاَح شثاب ذثسثسد انساويح انعاتذيحانثهذي 

انجهىي انثاَي 

 (ب)

 16:00 28/09/2018 يىنىديح تايُذتم يىنىديح حاسي يسعىد انثهذي حاسي يسعىد

 11:00 29/09/2018 شثاب جايعح أيم سىف انىاديانثهذي 

 16:00 29/09/2018 شثاب انمىاطيٍ َجى تىغفانح انثهذي أَمىسح

 10:00 28/09/2018 يىنىديح انًماريٍ شثاب حي انًُظر انجًيم يركة انىادي

 16:00 29/09/2018 وفاق انًغير َادي سيذي خىيهذ انثهذي عيٍ انثيضاء

 13:00 29/09/2018 أذهريك حاسي يسعىد يىنىديح سعيذ عرثح انثهذي أَمىسح

 16:00 28/09/2018 يسرمثم تهذج عًر إذحاد عجاجح انثهذي عيٍ انثيضاء

انجهىي انثاَي 

 (ج)

 10:00 28/09/2018 َصر حاسي انذالعح وداد األغىاط يركة األغىاط

 16:00 28/09/2018 إذحاد ترياٌ جىهرج لصر انحيراٌ انثهذي لصر انحيراٌ

 10:00 28/09/2018 يسرمثم نًاضي زنفاَح.و انثهذي زنفاَح

 16:00 29/09/2018 يىنىديح انثيضاء رائذ انًُيعح انثهذي حاسي انمارج

 11:00 29/09/2018 سيذي ساعذ.ر يىنىديح أوالد انمعذج انثهذي آفهى

 10:00 28/09/2018 َادي األغىاط إذحاد حاسي انذالعح انثهذي حاسي انذالعح

 16:00 28/09/2018 إذحاد انعسافيح ذرجي يرياد يركة غردايح

 

 برنامج مقابالت البطولة الجهوية أواسط
 التولٍت التارٌخ الفرٌك الزائر الفرٌك المحلً الملعة الفوج

 (أ)أواسظ 

 10:00 28/09/2018 إذحاد آفهى شثاب تُي ثىر يركة ورلهح

 09:00 29/09/2018 إذحاد انرتاح انرضايٍ انسىفي يركة انىادي

 10:00 28/09/2018 إذحاد األغىاط يىنىديح انًخاديح يركة انًخاديح

 16:00 28/09/2018 يشعم حاسي يسعىد َادي ذمرخ انثهذي ذمرخ

 11:00 29/09/2018 يسرمثم انرويساخ أونًثي انًمرٌ انثهذي انًمرٌ

 (ب)أواسظ 

 09:00 29/09/2018 وفاق ورلهح َادي انًماريٍ انثهذي انًماريٍ

 09:00 29/09/2018 وفاق يمر إذحاد ورلهح أَمىسحانثهذي 

 09:00 29/09/2018 أيم سيذي يهذي وفاق عيٍ ياضي انثهذي عيٍ ياضي

 09:00 29/09/2018 أيم ورلهح إذحاد انخُك انثهذي انخُك

 09:00 29/09/2018 إذحاد انُخهح شثاب سيذي تىعسيس انثهذي ذمرخ

 (ج)أواسظ 
 08:15 28/09/2018 إذحاد حاسي انريم أونًثي تىعاير انثهذي أَمىسح

 08:15 28/09/2018 إذحاد عيٍ انثيضاء شثاب لصر انحيراٌ انثهذي لصر انحيراٌ



 08:15 28/09/2018 أيم سريع يرهيهي اذحاد انُسنح انًسرمثم ذمرخ

 08:15 28/09/2018 شثاب لصر ورلهح يسرمثم انحًاديٍ انًمرٌانثهذي 

 

 برنامج مقابالت الدور الثانً كأس الجمهورٌة أكابر

 منطمة الوادي

 التولٍت التارٌخ الفرٌك الضٍف الفرٌك المحلً الملعة

 15:00 02/10/2018 إذحاد انُخهح ذرجي ذمذيذيٍ انثهذي جايعح

 15:00 02/10/2018 شثاب انمىاطيٍ َجى تاب انىادي انثهذي ذكسثد

 15:00 02/10/2018 شثاب جايعح اذحاد انُسنح انىادي يركة انىادي

 معفى وفاق المغٍر

 منطمة األغواط

 التولٍت التارٌخ الفرٌك الضٍف الفرٌك المحلً الملعة

 15:00 02/10/2018 وفاق عيٍ ياضي َصر حاسي انذالعح انثهذي حاسي انذالعح

 15:00 02/10/2018 رائذ شثاب لهرح سيذي سعذ يىنىديح أوالد انمعذج انثهذي آفهى

 15:00 02/10/2018 إذحاد حاسي انريم إذحاد انحاجة البلدي عين ماضي

 معفى إتحاد الخنك

 منطمة غرداٌة

 التولٍت التارٌخ الفرٌك الضٍف الفرٌك المحلً الملعة

 15:00 02/10/2018 إذحاد ترياٌ وداد يذيُح زنفاَح انثهذي زنفاَح

 15:00 02/10/2018 أههي انمرارج ذرجي يرياد يركة غردايح

 معفى رائذ شثاب المنٍعة

 منطمة ورللة

 التولٍت التارٌخ الفرٌك الضٍف الفرٌك المحلً الملعة

 15:00 02/10/2018 اذحاد انُسنح إذحاد عجاجح انثهذي عيٍ انثيضاء

 15:00 02/10/2018 شثاب حاسي يسعىد يىنىديح حاسي يسعىد انثهذي حاسي يسعىد

 15:00 02/10/2018 يىنىديح انًماريٍ يىنىديح تايُذتم يركة انًخاديح

 15:00 02/10/2018 يشعم أونًثي انشعاَثح شثاب سيذي تىعسيس انًسرمثم ذمرخ

 15:00 02/10/2018 أيم سيذي يهذي أيم ورلهح انثهذي أَمىسح

 15:00 02/10/2018 إذحاد أَمىسح وفاق يمر انثهذي ذمرخ

 15:00 09/10/2018 يىنىديح سعيذ عرثح يىنىديح سكرج انثهذي عيٍ انثيضاء

 معفى أولمثً توعامر

 منطمة إلٍزي

 التولٍت التارٌخ الفرٌك الضٍف الفرٌك المحلً الملعة

 11:00 06/10/2018 إذحاد شثاب إيهيسي وفاق جاَد زلاط جاَد

 منطمة تمنراست

 التولٍت التارٌخ الفرٌك الضٍف الفرٌك المحلً الملعة

 15:00 09/10/2018 شًس األصيم ذًُراسد وفاق همار ذًُراسد مركب تمنراست 



 نتائج المقابالت
أكابرالجولة األولى الجهوي األول   

 المقابلة النتٌجة

أ- الجهوي األول   

2 - 0 المقارين.ن/ مقر .و   
1 - 0 ورقلة.إ/ سيدي مهدي .أ   
2 - 2 عين ماضي.و/ إليزي .ن   
1 - 1 الزاوية العابدية.إ/ ورقلة .أ   
2 - 2 الخنق.إ/ النخلة .إ   
2 - 0 سيدي بوعزيز.ش/ ورقلة .و   

 المقابلة النتٌجة

ب- الجهوي األول   

2 - 0 هقار تمنراست.و/ حاسً الرمل .إ   

4 - 3 بوعامر.أ/ عٌن البٌضاء .إ   

3 - 0 قصر الحٌران.ش/ متلٌلً .أ   

0 - 1 النزلة.إ/ قصر ورقلة .ش   

1 - 1 الحمادٌن.م/ أ تمنراست .ش   

1 - 0 باب الوادي.ن/ غرداٌة .ه   
 

  البطولة الجهوٌة أواسطالجولة األولى

 المقابلة النتٌجة

ب- أواسط   

1 - 0 المقارين.ن/ مقر .و   
0 - 1 ورقلة.إ/ سيدي مهدي .أ   

الزاوية العابدية.إ/ ورقلة .أ لم تلعب  
2 - 0 الخنق.إ/ النخلة .إ   
2 - 0 سيدي بوعزيز.ش/ ورقلة .و   

 المقابلة النتٌجة

ج- أواسط   
1 - 3 بوعامر.أ/ عٌن البٌضاء .إ   

2 - 1 قصر الحٌران.ش/ متلٌلً .أ   

0 - 1 النزلة.إ/ قصر ورقلة .ش   

باب الوادي.ن/ غرداٌة .ه لم تلعب  
 

 معالجة القضايا
 21/09/2018 سنة    ليوم 19إتحاد الزاوية العابدية    فئة أقل من /   األمل الصاعد ورقمة    01: القضية رقم

 :بعد االطالع عمى ورقة المقابمة تبين ما يمي
  أي خارج الوقت المحدد قانونا08:33وصول النادي الزائر إتحاد الزاوية العابدية حوالي الساعة  -
  ( العبا11أقل من )عدم إكتمال النصاب القانوني لالعبي الفريق المحمي األمل الصاعد ورقمة  -

 :قررت المجنة ما يمي
 خسارة المقابمة لكال الفريقين -

  دج لكال الفريقين5.000,00غرامة مالية قدرها  -
 



 22/09/2018 سنة    ليوم 19نجم باب الوادي   فئة أقل من /   هالل بمدية غرداية    02: القضية رقم
 :بعد االطالع عمى ورقة المقابمة تبين ما يمي

 .غياب نادي نجم باب الوادي  -
 .بعد انتظار الوقت القانوني قرر الحكم عدم إجراء المقاء بسبب غياب نادي نجم باب الوادي -
 .2019-2018 سنة لمموسم الرياضي 19يعتبر الغياب األول لنادي نجم باب الوادي لفئة أقل من  -

 :قررت المجنة ما يمي
 لصالح فريق هالل بمدية غرداية (0-3)خسارة المقابمة لنادي نجم باب الوادي بنتيجة -
 منح ثالث نقاط لنادي هالل بمدية غرداية مقابل صفر نقطة لنادي نجم باب الوادي -

 . دج لفريق نجم باب الوادي ، تمنح مهمة شهر من تاريخ جمسة اليوم لتسديد الغرامة20.000.00غرامة مالية قدرها  -
 

 محمد األخضر نممي/                                                                            المسير اإلداري لقسم تنظيم المنافسات  


