
 

 

 

 

 

 قسم تنظيم المنافسات
 06: محضر رقم
 18/10/2018: جمسة يوم

 

 :جدول األعمال
 برنامج المقابالت (1

 الجولة الخامسة لبطولة القسم الجهوي األول أكابر 
 الجولة الرابعة لبطولة القسم الجهوي الثاني أكابر 
 البطولة الجهوية لفئة األواسط 
 الدور األول كأس الجمهورية أشبال و أصاغر 

 نتائج المقابالت (2
 الجولة الرابعة لبطولة القسم الجهوي األول أكابر 
 الجولة الثالثة لبطولة القسم الجهوي الثاني أكابر 
 البطولة الجهوية لفئة األواسط 
 الدور الثالث كأس الجمهورية أكابر 

 معالجة القضايا (3
 برنامج مقابالت الجولة الخامسة لبطولة القسم الجهوي األول أكابر

 المقابلة الملعب التارٌخ التوقٌت

 الجهوي األول
 أ

10:00 19/10/2018 إ الزاوية العابدية/ و ورقلة  البلدي عين البيضاء   

10:00 19/10/2018 إ الخنق/ و مقر  البلدي تقرت   
10:00 19/10/2018 إ النخلة/ أ سيدي مهدي  المستقبل تقرت   
10:00 19/10/2018 أ ورقلة/ ن إليزي  مركب إليزي   
10:00 19/10/2018 ش سيدي بوعزيز/ إ ورقلة  البلدي أنقوسة   
10:00 19/10/2018 و عين ماضي/ ن المقارين  البلدي المقارين   
 المقابلة الملعب التارٌخ التوقٌت

 الجهوي األول
 ب

11:00 20/10/2018 إ النزلة/ هـ غرداية  مركب غرداية   

11:00 20/10/2018 م الحمادين/ إ حاسي الرمل  البلدي حاسي الرمل   

11:00 20/10/2018 ش أ تمنراست/ إ عين البيضاء  البلدي عين البيضاء   

11:00 20/10/2018 ش قصر ورقلة/ أ متليلي  البلدي متليلي   

11:00 20/10/2018 ن باب الوادي/ أ بوعامر  البلدي أنقوسة   

11:00 20/10/2018 ش قصر الحيران/ و هقار تمنراست  مركب تمنراست   



 برنامج مقابالت الجولة الرابعة لبطولة القسم الجهوي الثاني أكابر
 المقابلة الملعب التارٌخ التوقٌت

 الجهوي الثانً
 أ

09:00 20/10/2018 ر حاسي القارة/ ش الحدب  البلدي عين البيضاء   

15:00 20/10/2018 إ أنقوسة/ ش سيدي عمران  البلدي جامعة   
15:00 19/10/2018 أ الوادي/ ش تبسبست  البلدي الزاوية العابدية   
10:00 19/10/2018 ن بوغوفالة/ إ النزلة الوادي  مركب الوادي   
15:00 19/10/2018 م سكرة/ ش زلفانة  البلدي زلفانة   
15:00 19/10/2018 ش حاسي مسعود/ م سيدي سليمان  البلدي المقارين   
15:00 19/10/2018 ت تقديدين/ إ الحمادين  البلدي المقرن   
 المقابلة الملعب التارٌخ التوقٌت

 الجهوي الثانً
 ب

15:00 19/10/2018 حاسي مسعود.أ البلدي عين البيضاء  سيدي خويلد.ن /   
10:00 19/10/2018 القواطين.ش البلدي الوادي  سوف.أ /   

15:00 20/10/2018 المقارين.م / عجاجة.إ البلدي عين البيضاء   

15:00 20/10/2018 المغير.و / بامنديل.م البلدي أنقوسة   

15:00 19/10/2018 حاسي مسعود.م / بلدة عمر.م البلدي تماسين   

15:00 19/10/2018 سعيد عتبة.م / بوغفالة.ن البلدي أنقوسة   

15:00 19/10/2018 المنظر الجميل.ش / جامعة.ش البلدي جامعة   
 المقابلة الملعب التارٌخ التوقٌت

 الجهوي الثانً
 ج

15:00 19/10/2018 األغواط.ن البلدي آفلو  أوالد القعدة.م /   

10:00 19/10/2018 لماضي.م البلدي قصر الحيران  قصر الحيران.ج /   
15:00 19/10/2018 مرماد.ت البلدي البيضاء  البيضاء.م /   

15:00 19/10/2018 حاسي الدالعة.ن البلدي قلتة سيدي سعد  سيدي ساعد.ق.ش.ر /   
10:00 19/10/2018 العسافية.إ مركب األغواط  األغواط.و /   

15:00 19/10/2018 زلفانة.م.و البلدي حاسي الدالعة  حاسي الدالعة.إ /   
15:00 19/10/2018 بريان.إ البلدي حاسي القارة  المنيعة.ر /   

 البطولة الجهوية لفئة األواسط
 المقابلة الملعب التارٌخ التوقٌت

أ- أواسط   

10:00 19/10/2018 إتحاد آفلو/ إتحاد الرباح  البلدي الرباح   

15:00 19/10/2018 شباب بني ثور/ مشعل حاسي مسعود  مركب ورقلة   
10:00 20/10/2018 نادي تقرت/ إتحاد األغواط  مركب األغواط   
11:00 20/10/2018 األمل الرياضي ورقلة/ االتحاد السوفي  البلدي الوادي   
11:00 20/10/2018 التضامن السوفي/ مستقبل الرويسات  مركب ورقلة   
 المقابلة الملعب التارٌخ التوقٌت

ب- أواسط   

08:15 19/10/2018 إ الزاوية العابدية/ و ورقلة  البلدي عين البيضاء   

08:15 19/10/2018 إ الخنق/ و مقر  البلدي تقرت   
08:15 19/10/2018 إ النخلة/ أ سيدي مهدي  المستقبل تقرت   
08:15 19/10/2018 أ ورقلة/ ن إليزي  مركب إليزي   
08:15 19/10/2018 ش سيدي بوعزيز/ إ ورقلة  البلدي أنقوسة   
08:15 19/10/2018 و عين ماضي/ ن المقارين  البلدي المقارين   
 المقابلة الملعب التارٌخ التوقٌت

ج- أواسط   
09:00 20/10/2018 إ النزلة/ هـ غرداية  مركب غرداية   

09:00 20/10/2018 م الحمادين/ إ حاسي الرمل  البلدي حاسي الرمل   

09:00 20/10/2018 ش قصر ورقلة/ أ متليلي  البلدي متليلي   

09:00 20/10/2018 ن باب الوادي/ أ بوعامر  البلدي أنقوسة   



 
 المقابلة الملعب التارٌخ التوقٌت

د- أواسط   

10:00 19/10/2018 نادي سيدي خويلد/ مولودية سكرة  البلدي الرويسات   

09:00 20/10/2018 نجم بوغوفالة/ إتحاد عجاجة  البلدي عين البيضاء   
11:00 20/10/2018 مولودية بامنديل/ شباب حاسي مسعود  البلدي حاسي مسعود   
11:00 20/10/2018 مولودية حاسي مسعود/ مولودية سعيد عتبة  مركب المخادمة   
11:00 20/10/2018 إتحاد أنقوسة/ نادي بوغوفالة  البلدي الرويسات   
15:00 20/10/2018 شباب الحدب/ أتليتيك حاسي مسعود  البلدي حاسي مسعود   
 المقابلة الملعب التارٌخ التوقٌت

هـ- أواسط   

09:00 20/10/2018 ترجي تقديدين/ أولمبي الوادي  البلدي الوادي   

09:00 20/10/2018 أمل سوف/ إ الحمادين  البلدي المقرن   
11:00 20/10/2018 وفاق المغير/ مولودية المقارين  البلدي المقارين   
11:00 20/10/2018 نادي المنظر الجميل/ شباب القواطين  القارة الوادي   
13:00 20/10/2018 شباب سيدي عمران/ شباب جامعة  البلدي جامعة   
13:00 20/10/2018 مستقبل بلدة عمر/ إتحاد النزلة الوادي  البلدي الوادي   
15:00 20/10/2018 شباب تبسبست/ مولودية سيدي سليمان  البلدي المقارين   
 المقابلة الملعب التارٌخ التوقٌت

و- أواسط   
11:00 20/10/2018 وداد زلفانة/ شبيبة زلفانة  البلدي زلفانة   

13:00 20/10/2018 رائد المنيعة/ إتحاد بريان  مركب غرداية   
15:00 20/10/2018 ترجي مرماد/ مستقبل لماضي  البلدي حاسي القارة   
 المقابلة الملعب التارٌخ التوقٌت

ي- أواسط   
11:00 20/10/2018 مولودية أوالد القعدة/ إتحاد العسافية  البلدي العسافية   

11:00 20/10/2018 وداد األغواط/ رائد سيدي ساعد  البلدي قلتة س ساعد   
11:00 20/10/2018 جوهرة قصر الحيران/ نادي األغواط  البلدي األغواط   
11:00 20/10/2018 إتحاد حاسي الدالعة/ نصر حاسي الدالعة  البلدي حاسي الدالعة   

 
 الدور األول أشبال و أصاغر/ برنامج مقابالت كأس الجمهورية 

 منطقة الوادي

 التارٌخ الملعب الفرٌق الضٌف الفرٌق المحلً
 الوقت
 أشبال

 الوقت
 أصاغر

 10:30 09:00 31/10/2018 البلدي المقرن حي المنظر الجميل مستقبل الحمادين

 10:30 09:00 31/10/2018 البلدي الوادي التضامن السوفي وفاق بلدية الدبيلة

 10:30 09:00 31/10/2018 البلدي الرباح االتحاد السوفي إتحاد الرباح

 14:30 13:00 31/10/2018 البلدي الوادي أمل سوف شباب القواطين

 14:30 13:00 31/10/2018 البلدي المقرن إتحاد الحمادين أولمبيك المقرن

 10:30 09:00 31/10/2018 القارة الوادي إتحاد النزلة أولمبي الوادي

 14:30 13:00 31/10/2018 البلدي الرباح نجم باب الوادي إتحاد النخلة

 

 

 

 

 

 



 

 منطقة األغواط

 التارٌخ الملعب الفرٌق الضٌف الفرٌق المحلً
 الوقت
 أشبال

 الوقت
 أصاغر

 10:30 09:00 31/10/2018 البلدي قصر الحيران إتحاد آفلو شباب قصر الحيران

 10:30 09:00 31/10/2018 البلدي حاسي الرمل إتحاد الخنق إتحاد حاسي الرمل

 10:30 09:00 31/10/2018 البلدي حاسي الدالعة وفاق عين ماضي نصر حاسي الدالعة

 10:30 09:00 31/10/2018 مركب األغواط جوهرة قصر الحيران وداد مدينة األغواط

 14:30 13:00 31/10/2018 البلدي حاسي الدالعة رائد قلتة سيدي سعد إتحاد حاسي الدالعة

 10:30 09:00 31/10/2018 البلدي العسافية مولودية أوالد القعدة إتحاد العسافية

 10:30 09:00 31/10/2018 البلدي األغواط ممثل الرابطة الوالئية األغواط نادي األغواط

 14:30 13:00 31/10/2018 البلدي األغواط مولودية البيضاء إتحاد األغواط

 17:30 - 31/10/2018 البلدي األغواط أمل عين ماضي أمل السهوب

 - 16:00 31/10/2018 البلدي األغواط أمل عين ماضي إتحاد الصادقية

 14:30 13:00 31/10/2018 مركب األغواط هالل شباب األغواط أكاديمية نجوم األغواط

 

 منطقة غرداٌة

 التارٌخ الملعب الفرٌق الضٌف الفرٌق المحلً
 الوقت
 أشبال

 الوقت
 أصاغر

 10:30 09:00 31/10/2018 البلدي حاسي القارة أمل سريع متليلي مستقبل شباب لماضي

 10:30 09:00 31/10/2018 البلدي زلفانة شبيبة زلفانة وداد زلفانة

 10:30 09:00 31/10/2018 مركب غرداية ترجي مرماد إتحاد بريان

 14:30 13:00 31/10/2018 مركب غرداية ممثل الرابطة الوالئية غرداية هالل غرداية

 14:30 13:00 31/10/2018 البلدي حاسي القارة رائد شباب حاسي القارة رائد شباب المنيعة

 

 منطقة ورقلة

 التارٌخ الملعب الفرٌق الضٌف الفرٌق المحلً
 الوقت
 أشبال

 الوقت
 أصاغر

 14:30 13:00 31/10/2018 البلدي أنقوسة نجم بوغوفالة أمل ورقلة

 10:30 09:00 31/10/2018 مركب المخادمة مستقبل الرويسات األمل الرياضي ورقلة

 10:30 09:00 31/10/2018 البلدي بامنديل  إتحاد عين البيضاء مولودية بامنديل

 10:30 09:00 31/10/2018 البلدي عين البيضاء شباب الحدب وفاق ورقلة

 10:30 09:00 31/10/2018 البلدي الرويسات نادي سيدي خويلد شباب حاسي مسعود

 17:30 16:00 31/10/2018 البلدي الرويسات أتليتيك حاسي مسعود نادي بوغوفالة

 14:30 13:00 31/10/2018 مركب المخادمة مشعل حاسي مسعود إتحاد ورقلة

 14:30 13:00 31/10/2018 البلدي بامنديل أولمبي بوعامر مدرسة المجمع الرياضي ورقلة

 14:30 13:00 31/10/2018 البلدي الرويسات شباب بني ثور مولودية سكرة

 14:30 13:00 31/10/2018 البلدي عين البيضاء مولودية سعيد عتبة إتحاد عجاجة

 10:30 09:00 31/10/2018 البلدي أنقوسة شباب قصر ورقلة إتحاد أنقوسة

 11:00 09:30 31/10/2018 البلدي حاسي مسعود مدرسة األمل ورقلة نادي كرة القدم حاسي مسعود

 14:30 13:00 31/10/2018 البلدي حاسي مسعود مشعل تقرت سبورتينغ حاسي مسعود

 معـفـى مولودية حاسي مسعود

 

 



 

 منطقة تقرت

 التارٌخ الملعب الفرٌق الضٌف الفرٌق المحلً
 الوقت
 أشبال

 الوقت
 أصاغر

 10:30 09:00 31/10/2018 المستقبل تقرت مولودية سيدي سليمان أمل سيدي مهدي

 10:30 09:00 31/10/2018 البلدي تقرت مولودية المقارين وفاق مقر

 10:30 09:00 31/10/2018 البلدي المغير شباب سيدي عمران وفاق المغير

 17:30 16:00 31/10/2018 المستقبل تقرت شباب جامعة إتحاد النزلة

 10:30 09:00 31/10/2018 البلدي المقارين مستقبل بلدة عمر نادي المقارين

 14:30 13:00 31/10/2018 المستقبل تقرت إتحاد الزاوية العابدية نادي تقرت

 14:30 13:00 31/10/2018 البلدي تقرت ترجي تقديدين شباب سيدي بوعزيز

 - 15:00 31/10/2018 البلدي تبسبست  تقرت40مدرسة  شباب تبسبست

 10:30 - 31/10/2018 البلدي تبسبست إتحاد بلدية المغير  تقرت40مدرسة 

 معفى أصاغر شباب تبسبست

 

 نتائج المقابالت
أكابرالجولة الرابعة الجهوي األول   

 الفرٌق المحلً النتٌجة الفرٌق الضٌف

أ- الجهوي األول   

0 - 4 نادي المقارين  إتحاد ورقلة 

0 - 1 وفاق ورقلة  وفاق عين ماضي 
1 - 2 وفاق مقر  إتحاد الزاوية العابدية 

0 - 1 أمل سيدي مهدي  إتحاد الخنق 

0 - 1 نجوم إيليزي  إتحاد النخلة 
1 - 2 أمل ورقلة  شباب سيدي بوعزيز 

 الفرٌق المحلً النتٌجة الفرٌق الضٌف

ب- الجهوي األول   

0 - 3 وفاق هقار تمنراست  أولمبي بوعامر 

2 - 0 هالل غرداية  شباب قصر الحيران 
0 - 1 إتحاد حاسي الرمل  اتحاد النزلة 

0 - 0 إتحاد عين البيضاء  مستقبل الحمادين 
0 - 0 أمل سريع متليلي  شمس األصيل تمنراست 

1 - 2 شباب قصر ورقلة  نجم باب الوادي 

 

 

أكابرالجولة الثالثة الجهوي الثانً   

 الفرٌق المحلً النتٌجة الفرٌق الضٌف

أ- الجهوي الثانً   

0 - 0 شباب الحدب  مولودية سكرة 

0 - 0 مولودية سيدي سليمان  شباب تبسبست 
الحمادين.إ  2 - 1  رائد حاسي القارة 

0 - 0 إتحاد النزلة الوادي  ترجي تقديدين 
0 - 1 شبيبة زلفانة  إتحاد أنقوسة 

0 - 0 شباب سيدي عمران  شباب حاسي مسعود 
0 - 1 نادي بوغفالة  أولمبي الوادي 

http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15021
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15022
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15024
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15025
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15026
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15153
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15154
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15155
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15156
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15157
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15158
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15281
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15282
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15285
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15284
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15283
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15286
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15287


 الفرٌق المحلً النتٌجة الفرٌق الضٌف

ب- الجهوي الثانً   

3 - 2 أتلتيك حاسي مسعود  مولودية حاسي مسعود 

0 - 0 مولودية بامندبل  نادي المنظر الجميل 
1 - 0 شباب القواطين  مولودية سعيد عتبة 

2 - 1 وفاق المغير  مولودية المقارين 
1 - 1 نجم بوغفالة  إتحاد عجاجة 

0 - 0 مستقبل بلدة عمر  أمل سوف 
1 - 0 شباب جامعة  نادي سيدي خويلد 

 الفرٌق المحلً النتٌجة الفرٌق الضٌف

ج- الجهوي الثانً   

1 - 0 إتحاد بريان  مولودية أوالد القعدة 

1 - 3 مستقبل لماضي  إتحاد حاسي الدالعة 

2 - 0 نادي األغواط  وداد األغواط 
زلفانة.و  1 - 1  ترجي مرماد 

1 - 1 إتحاد العسافية  جوهرة قصر الحيران 
سيدي ساعد.ر  3 - 0  مولودية البيضاء 

1 - 2 نصر حاسي الدالعة  رائد المنيعة 

 

 البطولة الجهوٌة لفئة األواسط

 

 الفرٌق المحلً النتٌجة الفرٌق الضٌف

أ- أواسط   

 إتحاد آفلو F 3 0 اتحاد األغواط
0 - 4 االتحاد السوفي  شباب بني ثور 

0 - 0 إتحاد الرباح  األمل الرياضي ورقلة 

0 - 3 مشعل حاسي مسعود  التضامن السوفي 
0 - 1 أولمبي المقرن  نادي تفرت 
 الفرٌق المحلً النتٌجة الفرٌق الضٌف

ب- أواسط   

 إتحاد ورقلة Pn 0 3 نادي المقارٌن

0 - 0 وفاق ورقلة  وفاق عين ماضي 
1 - 2 وفاق مقر  إتحاد الزاوية العابدية 

0 - 2 أمل سيدي مهدي  إتحاد الخنق 
1 - 5 أمل ورقلة  شباب سيدي بوعزيز 

 الفرٌق المحلً النتٌجة الفرٌق الضٌف

ج- أواسط   

2 - 2 هالل غرداية  شباب قصر الحيران 

0 - 3 إتحاد حاسي الرمل  اتحاد النزلة 

 مستقبل الحمادٌن Pn 0 3 إتحاد عٌن البٌضاء
3 - 0 شباب قصر ورقلة  نجم باب الوادي 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15463
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15466
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15468
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15469
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15464
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15465
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15467
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15649
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15650
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15645
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15646
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15647
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15651
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15648
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=16026
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=16027
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=16023
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=16024
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15918
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15919
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15920
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15921
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=15922
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=16790
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=16791
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=16792
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=16794


 
 الدور الثالث كأس الجمهورٌة أكابر

 الفرٌق المحلً النتٌجة الفرٌق الضٌف

0 - 1 وفاق المغير  مولودية بامنديل 

1 - 2 رائد شباب المنيعة  أولمبي بوعامر 

1 - 3 إتحاد حاسي الرمل  أمل سيدي مهدي 

0 - 1 إتحاد شباب إليزي  إتحاد أنقوسة 

0 - 2 ترجي مرماد  ترجي تقديدين 

 إتحاد النزلة الوادي لم تلعب رائد شباب قلتة سٌدي سعد

8 - 1 شباب سيدي بوعزيز  مولودية سكرة 

 إتحاد النزلة تقرت لم تلعب إتحاد الخنق

 نصر حاسي الدالعة
2 - 2  

(3 - 0)  
 إتحاد بريان

 

 

 

 معالجة القضايا
 

 05/10/2018   فئة األواسط   ليوم وفاق عين ماضي/   وفاق مقر      -   03: القضية رقم
 .بعد االطالع عمى ورقة المقابمة
 .بعد االطالع عمى تقرير الحكم

  وفاق عين ماضيلم تجرى المقابمة بسبب غياب فريق. 
  بعد استنفاذ الوقت القانونيوفاق عين ماضيدون الحكم في ورقة المقابمة غياب فريق . 
  لم يثبت سبب غيابه عن المقابمةوفاق عين ماضيفريق . 

 :قررت المجنة ما يمي
  ( 3)و ثالثة أهداف  (3) بثالثة نقاط وفاق مقر و منح نقاط المقابمة لفريق وفاق عين ماضيخسارة المقابمة لفريق

 (.0)مقابل صفر 
  تدفع في آجال شهر إبتداءا من تاريخ نشر القضية وفاق عين ماضي دج لفريق30.000,00غرامة مالية قدرها . 
 
 
 

 



 13/10/2018فئة األواسط   ليوم إتحاد األغواط   /   إتحاد آفمو      -   04: القضية رقم
 .بعد االطالع عمى ورقة المقابمة
 .بعد االطالع عمى تقرير الحكم

 بعد حضور الفريقين في الوقت المقرر لممقابمة. 
  نقص العدد القانوني لالعبين لفريق إتحاد األغواطبعد إنتظار الوقت القانوني لبدأ المقابمة من قبل الحكم إتضح. 
  نقص الالعبين لفريق إتحاد األغواطلم تجرى المقابمة بسبب. 

 :قررت المجنة ما يمي
  مقابل  (3)و ثالثة أهداف  (3) بثالثة نقاط إتحاد آفمو و منح نقاط المقابمة لفريق إتحاد األغواطخسارة المقابمة لفريق

 (.0)صفر 
  تدفع في آجال شهر إبتداءا من تاريخ نشر القضية إتحاد آفمو دج لفريق5.000,00غرامة مالية قدرها . 

 13/10/2018فئة األواسط   ليوم نادي المقارين      /   اتحاد ورقمة   -   05: القضية رقم
 .بعد االطالع عمى ورقة المقابمة
 .بعد االطالع عمى تقرير الحكم

 بعد حضور الفريقين في الوقت المقرر لممقابمة. 
  غياب األمنبعد إنتظار الوقت القانوني لبدأ المقابمة من قبل الحكم إتضح. 
  غياب األمنلم تجرى المقابمة بسبب. 

 :قررت المجنة ما يمي
  ( 3)و ثالثة أهداف  (3) بثالثة نقاط نادي المقارين و منح نقاط المقابمة لفريق إتحاد ورقمةخسارة المقابمة لفريق

 (.0)مقابل صفر 
 12/10/2018   فئة األواسط   ليوم إتحاد عين البيضاء/   مستقبل الحمادين      -   06: 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
  و ثالثة  (3) بثالثة نقاط إتحاد عين البيضاء و منح نقاط المقابمة لفريق مستقبل الحمادينخسارة المقابمة لفريق

 (.0)مقابل صفر  (3)أهداف 
  تدفع في آجال شهر إبتداءا من تاريخ نشر القضية مستقبل الحمادين دج لفريق30.000,00غرامة مالية قدرها . 



 كأس الجمهورية 23/10/2018  فئة األكابر  ليوم رائد شباب قمتة سيدي ساعد / إتحاد النزلة الوادي  07: القضية رقم
 .بعد االطالع عمى ورقة المقابمة
 .بعد االطالع عمى تقرير الحكم

  رائد شباب قمتة سيدي ساعدالمقابمة لم تجرى بسبب غياب فريق. 
  بعد استنفاذ الوقت القانونيرائد شباب قمتة سيدي ساعددون الحكم في ورقة المقابمة غياب فريق . 
  لم يثبت سبب غيابه عن المقابمةرائد شباب قمتة سيدي ساعدفريق . 

 :قررت المجنة ما يمي
  إتحاد النزلة الواديلصالح فريق  (0)مقابل صفر  (3) بثالثة أهداف ر ش قمتة سيدي ساعدخسارة المقابمة لفريق. 
  تدفع في آجال شهر إبتداءا من تاريخ نشر القضية إتحاد النزلة الوادي دج لفريق15.000,00غرامة مالية قدرها . 

 كأس الجمهورية 23/10/2018  فئة األكابر  ليوم إتحاد الخنق / إتحاد النزلة تقرت  08: القضية رقم
 .بعد االطالع عمى ورقة المقابمة
 .بعد االطالع عمى تقرير الحكم

  إتحاد الخنقالمقابمة لم تجرى بسبب غياب فريق. 
  بعد استنفاذ الوقت القانونيإتحاد الخنقدون الحكم في ورقة المقابمة غياب فريق . 
  لم يثبت سبب غيابه عن المقابمةإتحاد الخنقفريق . 

 :قررت المجنة ما يمي
  إتحاد النزلة تقرتلصالح فريق  (0)مقابل صفر  (3) بثالثة أهداف إتحاد الخنقخسارة المقابمة لفريق. 
  تدفع في آجال شهر إبتداءا من تاريخ نشر القضية إتحاد الخنق دج لفريق15.000,00غرامة مالية قدرها . 

 

 

 

 محمد األخضر نممي/                                                                            المسير اإلداري لمديرية التنظيم الرياضي  


