
 

 

 

 

 

 قسم تنظيم المنافسات
 81: محضر رقم
 42/01/2020: جلسة يوم

 :جدول األعمال
 المقابالتبرنامج  (8

 عشر لبطولة القسم الجهوى االول أكابر   خامسةالجولة ال 
 عشر لبطولة القسم الجهوى الثاني أكابر  سادسةالجولة ال 
  سنة 91الجولة الثالثة عشر لبطولة اقل من 

 نتائج المقابالت (4
 عشر لبطولة القسم الجهوى االول أكابر  الرابعةلجولة اا 
  ة عشر لبطولة القسم الجهوي الثاني اكابر خامسالالجولة 

 معالجة القضايا (3
 لبطولة القسم اجلهوي األول أكابر عشر  اخلامسةبرنامج مقابالت اجلولة 

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

الجهوي 
 األول

 أ

 اتحاد النخلة // مستقبل موفلون  مركب تمنراست 52/10/5151 01:11

00:11 52/10/5151  امل ورقلة // الدالعة ح اتحاد  البلدي الدالعة  

00:11 52/10/5151  وفاق عين ماضي // مولودية البيضاء  البلدي البيضاء  

00:11 52/10/5151  نجوم ايليزي// ادي أولمبي الو مركب الوادي  

00:11 52/10/5151  امل سيدي المهدي // اتحاد ورقلة  البلدي ورقلة  

00:11 52/10/5151   وفاق مقر // وفاق المغير  .....البلدي  

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

الجهوي 
 األول
 ب

00:11 52/10/5151 شباب بلدية ايليزي // اتحاد الحمادين  البلدي المقرن    
00:11 52/10/5151 شمس االصيل تمنراست // نجم باب الوادي  البلدي الوادي    
00:11 52/10/5151  مستقبل بلدة عمر // شباب جامعة  البلدي جامعة  

00:11 52/10/5151  اولمبي بوعامر// رائد القلتة  البلدي القلتة  

00:11 52/10/5151  اتحاد عين البيضاء// القارة رائد حاسي  البلدي حاسي القارة  

00:11 52/10/5151  وفاق هقار تمنراست // مستقبل الحمادين  البلدي المقرن  

 عشر  لبطولة القسم اجلهوي الثاني أكابرسادسة برنامج مقابالت اجلولة ال

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

الثانيالجهوي   
 أ

 ة تماسين القب// نادى بوغفالة  رقلة البلدي و 52/10/5151 ::000

 شبيبة زلفانة // شباب الحدب  البلدي ورقلة  52/10/5151 ::020

 سليمان  مولودية سيدي// ترجى تقديدين  البلدي جامعة  52/10/5151 02:11



 اتحاد انقوسة // شباب حاسي مسعود  البلدي حاسي مسعود 52/10/5151 00:11

 بترول حاسي مسعود// اتحاد قمار  البلدي الرباح 52/10/5151 00:11

 شباب تبسبست // اتحاد النزلة الوادي  مركب الوادي  52/10/5151 02:11

 شباب سيدي عمران // ناي المقارين  البلدي المقارين  52/10/5151 02:11
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

الثانيالجهوي   
 ب

 مولودية حاسي مسعود// مولودية بامنديل  البلدي ورقلة  52/10/5151 10:11

 مولودية سعيد عتبة // اتلتيك حاسي مسعود  البلدي ح مسعود 52/10/5151 00:11

 مولودية المقارين // نادى منظر الجميل  البلدي الوادي  52/10/5151 00:11

 شهداء قمار // اتحاد الزقم  البلدي الرباح 52/10/5151 02:11

 نادي سيدي خويلد // عين القديمة  شباب البلدي عين البيضاء  52/10/5151 02:11

 شباب القواطين // شباب القصر  البلدي ورقلة  52/10/5151 02:11

 نجم بوغفالة // امل سوف  البلدي الوادي  52/10/5151 02:11
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

الثانيالجهوي   
 ج

 نصر ح الدالعة // رائد متليلي  البلدي متليلي 52/10/5151 00:11

 رائد المنيعة // ترجى مرماد  مركب غرداية  52/10/5151 00:11

 جيل بن نانة // مستقبل لماضي  البلدي ح القارة 52/10/5151 02:11

 اتحاد بريان // جوهرة قصر الحيران  البلدي قصر الحيران 52/10/5151 00:11

 وداد زلفانة // اتحاد العسافية  عسافية البلدي ال 52/10/5151 00:11

 شباب قصر الحيران// جيل بودواية بريان  بريانالبلدي  52/10/5151 00:11

 سنة81لبطولة فئة اقل من   عشر ثالثةالبرنامج مقابالت اجلولة 

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الفوج
 أ

01:11 50/10/5151  نصر ح الدالعة // جيل بودواية بريان  البلدي بريان  

01:11 50/10/5151  اتحاد بريان // اتحاد حاسي الرمل  البلدي حاسي الرمل  

01:11 50/10/5151  اتحاد الخنق // ب قصر الحيران شبا البلدي قصر الحيران  

01:11 50/10/5151  جوهرة قصر الحيران // اتحاد حاسي الدالعة  البلدي حاسي الدالعة  
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الفوج
 ب

01:11 50/10/5151  وفاق بريدة // أوالد القعدةمولودية  البلدي افلو  

01:11 50/10/5151  اتحاد األغواط// وفاق عين الماضي  البلدي عين ماضي  

01:11 50/10/5151  مولودية البيضاء // رائد قلتة سيد ساعد  لقلتة البلدي ا 

00:11 50/10/5151  اتحاد افلو // جيل بن نانة  البلدي سيدي مخلوف  

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الفوج
 ج

00:11 50/10/5151  مولودية سعيد عتبة // نادى بوغفالة  رويسات البلدي ال 

00:11 50/10/5151  اتلتيك ح مسعود// شباب عين القديمة  البلدي عين البيضاء  

00:11 50/10/5151  ناد سيدي خويلد // مستقبل الرويسات  البلدي الرويسات  

01:11 50/10/5151  اتحاد عين البيضاء // عود  مشعل حاسي مس البلدي الرويسات  

02:11 52/10/5151  شباب الحدب// اتحاد ورقلة  جوارى بوعامر ال 
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الفوج
 د

10:11 50/10/5151  ر ورقلة .ا// نجم بوغفالة  البلدي الرويسات 

50/10/5151 مؤجلة   وفااق ورقلة // مولودية بامنديل  الجوارى بامنديل  

00:11 50/10/5151  أمل ورقلة // شباب القصر  الجوارى بوعامر  

00:21 50/10/5151  انقوسة  اتحاد// شباب بني ثور  البلدي ورقلة  

00:21 50/10/5151  شباب حاسي مسعود// مولودية حاسي مسعود  البلدي حاسي مسعود 
 الفوج المقابلة الملعب التاريخ التوقيت



01:11 50/10/5151  هـ قبة تماسين // مولودية المقارين  البلدي المقارين 
01:11 50/10/5151  وفاق المغير // شباب تبسبست  البلدي تبسبست 

01:11 50/10/5151  مولودية سيدي سليمان// اتحاد الزاوية العابدية  البلدي الزاوية 

01:11 50/10/5151  شباب سيدي عمران // نادي المقارين  المقارين البلدي  

00:21 50/10/5151  ترجى تقديدين // اتحاد النزلة  البلدي تقرت  

00:21 50/10/5151  شباب جامعة // وفاق مقر  البلدي الزاوية العابدية 

03:21 50/10/5151  امل سيدي المهدي // نادى تقرت البلدي تقرت  

12:21 52/10/5151  مر مستقبل بلدة ع// شباب سيدي بوعزيز  البلدي تقرت  
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الفوج
 و

03:21 52/10/5151  امل سوف // نجم باب الوادى  حى باب الوادي 

10:11 50/10/5151  اتحاد قمار // اتحاد الحمادين  البلدي المقرن  

10:11 50/10/5151  اتحاد النخلة // اولمبي الوادي  ملعب حى باب الوادي 

01:11 50/10/5151  اتحاد الزقم // التضامن السوفي  القارة الوادي 

01:11 50/10/5151  نادى المنظر الجميل // اتحاد السوفي  دي الوادي البل 

01:11 50/10/5151  اتحاد النزلة الوادي // د الرباح اتحا البلدي الرباح 

00:11 50/10/5151  لقمار شهداء ا// مستقبل الحمادين  البلدي المقرن  

00:21 50/10/5151  شباب القواطين // اولمبي المقرن  البلدي المقرن  
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الفوج
 ي

01:11 50/10/5151  شبيبة زلفانة // وداد زلفانة  البلدي زلفانة  

01:11 50/10/5151  هالل غردداية // متليلي  رائد البلدي متليلي 

01:11 50/10/5151  رائد المنيعة // مستقبل لماضي  البلدي ح القارة  

00:11 50/10/5151  امل سريع متليلي // رائد حاسي القارة  البلدي ح القارة  

 ج املقابالتنتائ
 لبطولة القسم اجلهوي األول أكابر رابعة عشر مقابالت اجلولة ال نتائج

 المقابلة النتيجة

الجهوي 
 األول

 أ

11/11  مولودية البيضاء // ورقلة أمل  

15/10  اتحاد ورقلة // نجوم ايليزي  

15/10  اولمبي الوادي // وفاق عين ماضي  

10/10 

 احتراز 
 وفاق امغير // امل سيدي المهدى 

10/11  اتحاد الدالعة // اد النخلة اتح 

00/11   مستقبل موفلون // وفاق مقر  

 المقابلة النتيجة

الجهوي 
 األول
 ب

10/10 رائد قلتة سيد الساعد// مستقبل بلدة عمر    
10/11 مستقبل الحمادين // بي بوعامر اولم   
10/11  اتحاد الحمادين // اتحاد عين البيضاء  

12/15  شباب جامعة // شمس االصيل تمنراست  

12/12  نجم باب الوادي // شباب ببلدية ايليزي 

15/11  رائد حاسي القارة // وفاق هقار تمنراست  

 عشر  لبطولة القسم اجلهوي الثاني أكابر امسةمقابالت اجلولة اخل نتائج

 المقابلة النتيجة

الثانيالجهوي   
 أ

11/15  نادى بوغفالة // مولودية سيدي سليمان  
 بترول حاسي مسعود/ شباب حاسي مسعود  لم تلعب 

10/11  نادى المقارين // شبيبة زلفانة 



10/11  شباب الحدب // شباب تبسبست  

12/10  لوادي اتحاد النزلة ا// القبة تماسين  

10/10  اتحاد قمار // شباب سيدي عمران  

11/13  ترجى مرماد// اتحاد انقوسة  
 المقابلة النتيجة

الثانيالجهوي   
 ب

11/11  نادى المنظر الجميل // نجم بوغفالة  

10/11  امل سوف // مولودية سعيد عتبة  

10/10  مولودية بامنديل // شباب القواطين  

10/10  شباب القصر // شهداء قمار  

10/15  اتحاد الزقم // نادى سيدي خويلد 

10/10  شباب  عين القديمة // مولودية المقارين  

10/15  مولودية حاسي مسعود/اتلتيك حاسي مسعود 
 المقابلة النتيجة

الثانيالجهوي   
 ب

11/11  يعة رائد المن// مستقبل لماضي  

15/11  جوهرة قصر الحيران // وداد زلفانة  

12/11  اتحاد  العسافية // نصر حاسي الدالعة  

10/11  ترجى مرماد// اتحاد بريان  

12/15  وفاق بريدة // الحيران شباب قصر  

10/11  جيل بودواية بريان// جيل بن نانة 

 القضايامعاجلة 

 91/19/0101ليوم كابر فئة األحاسي مسعود     بترول//    شباب حاسي مسعود  -   81: القضية رقم
 .بعد االطالع على ورقة المقابلة

 .على تقرير نادي شباب حاسي مسعود بعد االطالع 
 المجلس الشعبي البلدي سيدي خويلدبعد االطالع علي الطلب المودع من فريق شباب حاسي مسعود لدى أمانة 

 بعد االطالع على تسخيرة القوة العمومية لبلددية سيدي خويلد 
 بعد االطالع على تقرير رئيس المجلس الشعبي البلدي سيدي خويلد بصفته المسخر للقوة العمومية 

عدم وصول طلب التسخيرة  91/19/0101تاريخ المذكورة اعاله التى برمجت باتضح أن سبب عدم حضور األمن للمقابلة 
 .    خويلد وهو ما يعد خطأ إداري  المودعة لدى امانة المجلس الشعبي البلدي سيدي خويلد الى مصالح أمن دائرة سيدي

  خطأ اداري لم تجرى المقابلة بسبب     . 
 قررت اللجنة ما يلي

 .في آجال الحق  عادة برمجة المقابلةإعن المعطيات  قررت اللجنة وبناءا

 


