
 

 

 

 

 

 قسم تنظيم المنافسات
 02: محضر رقم
 20/20/2020: جلسة يوم

 :جدول األعمال
 المقابالتبرنامج  (1

 عشر لبطولة القسم الجهوى االول أكابر   الجولة السابعة 
  عشر لبطولة القسم الجهوى الثاني أكابر  الثامنةالجولة 
  سنة 91عشر لبطولة اقل من  الخامسةالجولة 

 نتائج المقابالت (0
 عشر لبطولة القسم الجهوى االول أكابر  سادسةلجولة الا 
  عشر لبطولة القسم الجهوي الثاني اكابر ابعةالسالجولة 

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

ةالمقابل الملعب التاريخ التوقيت  

الجهوي 
 األول

 أ

 اتحاد النخلة //  وفاق مقر  الزاوية العابدية ا 10/10/0101 00:11

 وفاق عيم ماضي // مستقبل موفلون  مركب تمنراست  10/10/0101 00:11

 نجوم ايليزي // اتحاد حاسي الدالعة  البلدي ح القارة  10/10/0101 00:11

 اتحاد ورقلة // مولودية البيضاء  البلدي البيضاء  10/10/0101 00:11

 امل سيد المهدي // اولمبي الوادي  مركب الوادي  10/10/0101 ::000

  امل ورقلة // وفاق المغير  البلدي جامعة  10/10/0101 00:11

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

الجهوي 
 األول
 ب

اتحاد عين البيضاء // مستقبل الحمادين  البلدي المقرن  10/10/0101 ::010  
اولمبي بوعامر // نجم باب الوادي  البلدي الوادي  10/10/0101 ::000  
 وفاق هقار تمنراست // شباب جامعة  البلدي جامعة  10/10/0101 ::000

 رائد حاسي القارة // رائد قلتة سيد ساعد  البلدي قلتة  10/10/0101 ::000

 شمس االصيل تمن// شباب بلدية ايليزي  مركب ايليزي 10/10/0101 ::000

 مستقبل بلدة عمر // اتحاد الحمادين  البلدي المقرن  10/10/0101 ::000

 عشر  لبطولة القسم اجلهوي الثاني أكابر ثامنةبرنامج مقابالت اجلولة ال

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

الثانيالجهوي   
 أ

 اتحاد قمار // شباب الحدب  مركب ورقلة  10/10/0101 00:11

 شبيبة زلفانة // نادي بوغفالة  البلدي ورقلة  10/10/0101 00:11

 مران شباب سيدي ع// اتحاد النزلة الوداي  مركب الوادي 10/10/0101 00:11



 شباب تبسبست// ترجى تقديدين  البلدي جامعة  10/10/0101 00:11

 القبة تماسين // شباب  ح مسعود  ح مسعودالبلدي  10/10/0101 00:11

 مولودية سيدي سليمان // اتحاد انقوسة  البلدي انقوسة  10/10/0101 00:11

 بترول حاسي مسعود// نادي المقارين  البلدي المقارين  10/10/0101 00:11
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

الثانيالجهوي   
 ب

 نادي سيدي خويلد// امل سوف  البلدي الوداي  10/10/0101 00:11

 شهداء قمار // نادى منظر الجميل  البلدي الوادي 10/10/0101 ::000

 مسعود مولودية ح// شباب قصر ورقلة  البلدي ورقلة  10/10/0101 00:11

 نجم بوغفالة // مولودية سعيد عتبة  البلدي ورقلة  10/10/0101 00:11

 مولودية المقارين // اتلتيك ح مسعود  البلدي ح مسعود 10/10/0101 00:11

 شباب القواطين // عين القديمة  شباب البلدي عين البيضاء 10/10/0101 00:11

 مولودية بامنديل // اتحاد الزقم  البلدي الوادي 10/10/0101 00:11
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

الثانيالجهوي   
 ج

 رائد المنيعة // جوهرة قصر الحيران  البلدي قصر الحيران  10/10/0101 00:11

 وداد زلفانة //  وفاق بريدة البلدي افلو الجديد 10/10/0101 00:11

 نصر ح الدالعة // جيل بودواية برايان  البلدي بريان  10/10/0101 00:11

 اتحاد بريان // رائد متليلي  البلدي متليلي  10/10/0101 00:11

 شباب قصر الحيران // جيل بن نانة  سيدي مخلوفالبلدي  10/10/0101 ::000

 ترجى مرماد // اتحاح العسافية  البلدي العسافية  10/10/0101 00:11

 سنة11لة فئة اقل من عشر  لبطوخلامسةابرنامج مقابالت اجلولة 

 ب.91أقل : القسم 

 91الجولة 

07/02/2020 

 إتحاد العسافية البلدي العسافية
 10:00 وفاق عين ماضي -

 مولودية أوالد القعدة البلدي آفلو
 10:00 إتحاد آفلو -

 بن نانة.ج البلدي سيدي مخلوف
 14:00 اتحاد األغواط -

 مولودية البيضاء البلدي البيضاء
 14:00 بريدة.و -

 ج.91أقل : القسم 

 91الجولة 

07/02/2020 

 نادي بوغفالة البلدي الرويسات
 08:30 أتلتيك حاسي مسعود -

 مشعل حاسي مسعود البلدي الرويسات
 10:30 بترول حاسي مسعود -

 شباب الحدب البلدي الرويسات
 14:00 إتحاد عين البيضاء -

 شباب عين القديمة البلدي عين البيضاء
 14:30 نادي سيدي خويلد -

08/02/2020 

 إتحاد ورقلة البلدي ورقلة
 08:30 مولودية سعيد عتبة -

 د.91أقل : القسم 

 91الجولة 

07/02/2020 

 نجم بوغفالة الملعب الجواري بوعامر
 09:00 أولمبي بوعامر -

 شباب قصر ورقلة الملعب الجواري بوعامر
 11:00 وفاق ورقلة -

 إتحاد أنقوسة البلدي أنقوسة
 14:30 األمل الرياضي ورقلة -
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 14:30 شباب حاسي مسعود - شباب بني ثور البلدي ورقلة

 14:30 أمل ورقلة - مولودية حاسي مسعود البلدي حاسي مسعود

 هـ.91أقل : القسم 

 91الجولة 

07/02/2020 
 08:30 مستقبل بلدة عمر - مولودية المقارين البلدي المقارين

 09:00 شباب سيدي بوعزيز - نادي تقرت البلدي تقرت
 10:30 أمل سيدي مهدي - نادي المقارين البلدي المقارين

 11:00 لقبة تماسينا - شباب تبسبست البلدي تبسبست

 11:00 شباب سيدي عمران - اتحاد النزلة البلدي تقرت

 14:00 وفاق المغير - وفاق مقر البلدي الزاوية العابدية

 14:00 ترجي تقديدين - مولودية سيدي سليمان البلدي المقارين

11/02/2020 
 15:00 شباب جامعة - إتحاد الزاوية العابدية البلدي الزاوية العابدية

 و.91أقل : القسم 

 91الجولة 

07/02/2020 

 نجم باب الوادي ملعب حي باب الوادي

 

 09:00 إتحاد النزلة الوادي

 االتحاد السوفي البلدي الوادي

 

 09:00 إتحاد النخلة

 أولمبي المقرن البلدي المقرن

 

 10:30 إتحاد الزقم

 أولمبي الوادي ملعب حي باب الوادي

 

 10:30 شهداء قمار
 مستقبل الحمادين البلدي المقرن

 

 14:00 شباب القواطين
 الحمادين.إ البلدي المقرن

 

 16:00 أمل سوف

08/02/2020 
 نادي المنظر الجميل القارة الوادي

 

 11:00 اتحاد قمار

 إتحاد الرباح البلدي الرباح

 

 15:00 التضامن السوفي

 ي.91أقل : القسم 

 91الجولة 

07/02/2020 

 10:00 زلفانة.و - هالل غرداية مركب غرداية
 11:00 ترجي مرماد - مستقبل لماضي البلدي حاسي القارة

 14:00 رائد حاسي القارة - شبيبة زلفانة البلدي زلفانة
 14:00 أمل سريع متليلي - رائد المنيعة البلدي حاسي القارة

 ج املقابالتنتائ
 نتائج مقابالت اجلولة السادسة عشر  لبطولة القسم اجلهوي األول أكابر

ةالمقابل النتيجة  

الجهوي 
 األول

 أ

10/11  مستقبل موفلون // امل ورقلة  

10/10  اتحاد ح الدالعة // وفاق عين ماضي  

10/10  مولوجية البيضاء// نجوم ايليزي 

10/10  اولمبي الوادي // اتحاد ورقلة  

11/11  وفاق مقر // امل سيدي المهدي  

10/10   وفاق المغير// ااتحاد النخلة  

 المقابلة النتيجة
الجهوي 

 األول
 ب

11/11 شباب ايليزي// اتحاد عين البيضاء    
10/10 نجم باب الوادي //مستقبل بلدة عمر    
10/10  شباب جامعة // ي بوعامر اولمب 
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10/10  سيد ساعد. ر// وفاق هقار تمنراست  

11/10  مشتقبل الحمادين // رائد حاسي القارة  

11/10  اتحاد الحمادين// شمس االصيل تمنراست  

 عشر  لبطولة القسم اجلهوي الثاني أكابرسابعة مقابالت اجلولة ال نتائج

 المقابلة النتيجة

الثانيالجهوي   
 أ

10/11  اتحاد النزلة الوادي // شبيبة زلفانة  

10/11  اتحاد انقوسة // بترول ح مسعود  

10/11  ناد المقارين // اتحاد قمار  

10/10  ح مسعود  شباب// مولودية سيد سليمان  

10/11  ترجى تقديدين // القبة تماسين  

11/11  نادى بوغفالة // شباب تبسبست  

10/10  شباب الحدب // شباب سيدي عمران  
 المقابلة النتيجة

الثانيالجهوي   
 ب

10/10  اتلتيك ح مسعود // نجم بوغفالة  

11/10  اتحاد الزقم // اب القواطين شب 

10/11  مولدية سعيد عتبة //مولودية ح مسعود  

10/10  نظر الجميل ناددي م// خويلد  نادي سيدي 

10/10  شباب عين القديمة // شهداء قمار  

11/10  شباب قصر ورقلة // مولودية بامنديل  
 امل سوف // مولودية المقارين  لم تلعب
 المقابلة النتيجة

الثانيالجهوي   
 ج

10/10  مستقبل لماضي // شباب قصر الحيران  

10/11  رائد متليلي // وداد زلفانة  

11/11  جيل بن نانة // رائد المنيعة  

10/10  هرة قصر الحيران جو// ترجى مرماد  

10/10  وفاق بريدة / نصر حاسي الدالعة  
 اتحاد العسافية // اتحاد بريان  توقفت

 معاجلة القضايا

 19/10/0101ليوم فئة األكابر     أمل سوف //    مولودية المقارين  -   91: القضية رقم
المضمون بطلب تأجل المقابلة أثر وفاة  19/10/0101بناءا على طلب التأجيل المقدم من فريق مولودية المقارين بتاريخ 

 .شافو أيمن الالعب 
 .االطالع على ورقة المقابلةبعد 

 بعد االطالع على تقرير الحكم 
  المنافساتتأجيلها من قبل لجنة لم تجرى المقابلة بسبب. 

 قررت اللجنة ما يلي

ا بالملعب البلدى مساء  91الساعة على  99/10/0101بتاريخ   إعادة برمجة المقابلةعن المعطيات  قررت اللجنة وبناءا
 المقارين


