
 

 

 

 

 

 قسم تنظيم المنافسات

 03: محضر رقم
 22/09/2018: جلسة يوم

 :جدول األعمال
 برنامج المقابالت (1

 الجولة الثانية لبطولة القسم الجهوي األول أكابر 
 الجولة األولى لبطولة القسم الجهوي الثاني أكابر 
 الدور الثاني كأس الجمهورية أكابر 

 نتائج المقابالت (2
 الجولة األولى لبطولة القسم الجهوي األول أكابر 

 معالجة القضايا (3
 

 برنامج مقابالت اجلولة الثانية للقسه اجلهوي األول أكابر
 التوقيت التاريخ الفريق الزائر الفريق المحلي الملعب الفوج

الجهىي األول 

 (أ)

28/09/2019 مستقبل موفلون  وفاق المغٌر  البلدي المغٌر   11:00 

28/09/2019 اتحاد حاسً الدالعة  وفاق مقر  البلدي تقرت   11:00 

28/09/2019 مولودٌة البٌضاء  اتحاد النخلة  البلدي الرباح   11:00 

28/09/2019 اولمبً الوادي  أمل ورقلة  البلدي ورقلة   11:00 

28/09/2019 اتحاد ورقلة  وفاق عٌن الماضً  البلدي عٌن الماضً   11:00 

28/09/2019 نجوم الوسط اٌلٌزي  امل سٌدي مهدي  المستقبل تقرت   11:00 

الجهىي األول 

 (ب)

26/09/2019 نجم باب الوادي  اتحاد الحمادٌن  البلدي المقرن   16:00 

26/09/2019 شباب جامعة  اٌلٌزي .ب.ش مركب اٌلٌزي   16:00 

28/09/2019 مستقبل الحمادٌن مستقبل بلدة عمر  البلدي بلدة عمر   11:00 

28/09/2019 رائد حاسً القارة   اولمبً بوعامر  البلدي ورقلة   16:00 

28/09/2019 سٌدي ساعد.ق.ش.ر أ تمنراست.ش مركب تمنراست  16:00 

28/09/2019 هقار تمنراست.و اتحاد عٌن البٌضاء  البلدي عٌن البٌضاء   11:00 

 



 برنامج مقابالت اجلولة األولي للقسه اجلهوي الثاني أكابر

 التوقيت التاريخ الفريق الزائر الفريق المحلي الملعب الفوج

الجهىي الثاني 

 (أ)

28/09/2019 نادي المقارٌن  شباب تبسببست  البلدي  تبسبست   11:00 

28/09/2019 شباب الحدب  قبة تماسٌن  البلدي تماسٌن   15:00 

28/09/2019 ترجى تقدٌدٌن  شباب حاسً مسعود  البلدي حاسً مسعود   15:00 

28/09/2019 بترول حاسً مسعود  شباب سٌدي عمران  البلدي جامعة   15:00 

26/09/2019 اتحاد القمار  شبٌبة زلفانة  البلدي زلفانة  16:00 

28/09/2019 اتحاد النزلة الوادى  مولودٌة سٌدي سلٌمان  البلدي المقارٌن   11:00 

28/09/2019 نادى بوغفالة  اتحاد النقوسة  البلدي انقوسة   15:00 

الجهىي الثاني 

 (ب)

28/09/2019 مولودٌة حاسً مسعود  شباب القواطٌن  البلدي الوادى   11:00 

 
28/09/2019 مولودٌة بامندٌل  حى شهداء القمار   11:00 

26/09/2019 شباب عٌن القدٌمة  نجم بوغفالة  البلدي ورقلفة   15:00 

28/09/2019 حى المنظر الجمٌل  مولودٌة سعٌد عتبة  البلدي ورقلة   15:00 

28/09/2019 شباب قصر ورقلة  نادي سٌدي خوٌلد  البلدي سٌدي خوٌلد   15:00 

26/09/2019 اتحاد الزقم  مولودٌة المقارٌن  البلدي المقارٌن   15:00 

26/09/2019 امل سوف  اتلتٌك حاسً مسعود البلدي حاسً مسعود   15:00 

الجهىي الثاني 

 (ج)

28/09/2019 جوهرة قصر الحٌران  نصر حاسً الدالعة  البلدي حاسً الدالعة   11:00 

28/09/2019 اتحاد العسافٌة  مولودٌة اوالد القعدة  البلدي فلو   11:00 

28/09/2019 بودواٌة برٌان مستقبل الماضى البلدي حاسً القارة   11:00 

28/09/2019 رائد المنٌعة  اتحاد برٌان  مركب غرداٌة   11:00 

26/09/2019 ترجى مرماد  وداد زلفانة  البلدي زلفانة   16:00 

28/09/2019 تنٌة متلٌلً .ش.ر شباب قصر الحٌران  البلدي قصر الحٌران   11:00 

28/09/2019 وفاق برٌدة  جٌل بن نانة  البلدي سٌدي مخلوف   11:00 

 برنامج  الدور  الثاني  لكأس  اجلنهورية  صنف  األكابر

 التوقيت التاريخ الملعب المقابلة الرقم
 16:00 24/09/2019 البمدي المقرن شباب القواطين// اتحاد الحمادين  01
 16:00 24/09/2019 مركب الوادي نادي المنظر الجميل// أولمبي الوادي  02
 16:00 24/09/2019 البمدي الوادي مستقبل الحمادين// اتحاد النزلة الوادي  03
 16:00 24/09/2019 البمدي سيدي مخموف اتحاد العسافية// نادي جيل بنانة  04
 16:00 24/09/2019 البمدي حاسي الدالعة رائد قمتة سيد ساعد// اتحاد الدالعة  05
 16:00 24/09/2019 البمدي أفمو نصرية حاسي الدالعة// أوالد القعدة  06
 13:00 24/09/2019 البمدي حاسي القارة وداد زلفانة// مستقبل لماضي  07
 16:00 24/09/2019 البمدي حاسي القارة شبيبة زلفانة// رائد حاسي القارة  08
 16:00 24/09/2019 البمدي ورقمة نادي بوغفالة// نجم بوغفالة  09



 16:00 24/09/2019 / شباب القصر// نادي سيدي خويمد  10
 16:00 24/09/2019 / اتحاد ورقمة// اتحاد عين البيضاء  11
 16:00 24/09/2019 البمدي حاسي مسعود اتحاد انقوسة// بترول حاسي مسعود  12
 16:00 24/09/2019 البمدي جامعة ترجي تقديدين// شباب جامعة  13
 16:00 24/09/2019 / شباب سيدي عمران// قبة تماسين   14
 16:00 24/09/2019 البمدي المقارين أمل سيدي مهدي// نادي المقارين  15
 16:00 24/09/2019 مركب تمنراست تحت القصر// وفاق اهقار تمنراست  16
 16:00 24/09/2019 مركب ايميزي وفاق جانت// نجوم الوسط ايميزي  17

 نتائج مقابالت اجلولة األوىل للقسه اجلهوي األول أكابر

 المقابلة النتيجة

أ- الجهوي األول   

00/00 وفاق مقر// مولودٌة البٌضاء   

07/00 أمل ورقلة// اتحاد ورقلة    

وفاق عٌن الماضً//نجوم اٌلٌزي لم تلعب   

01/00 وفاق المغٌر/ اتحاد حاسً الدالعة    

00/01 امل سٌدي مهدي// مستقبل موفلون   

01/00 اتحاد النخلة // اولمبً الوادي    

 المقابلة النتيجة

ب- الجهوي األول   

02//00 تمنراست.شمس أ// مستقبل الحمادٌن    

01/01 شباب اٌلٌزي// سٌدي ساعد.ر   

03/01 مستقبل بلدة عمر// رائد حاسً القارة    

02/00 اولمبً بوعامر// وفاق اهقار تمنراست   

02/00 اتحاد الحمادٌن// شباب جامعة    

01/02 اتحاد عٌن البٌضاء// نجم باب الوادي    

 معاجلة القضايا

 وفاق عين الماضى //  نجوم ايميزي   01: القضية رقم
 . نظرا لعدم تقديم الممف الطبي الخاص بإجازات الالعبين من طرف فريق وفاق عين ماضي  -
 .نظرا لحذف برمجة المقابمة من طرف الرابطة -

 :قررت اللجنة ما يلي
 

 لصالح فريق نجوم إيميزي (0)مقابل صفر  (3)خسارة المقابمة لفريق وفاق عين الماضي بثالثة أهداف  -

  دج لفريق وفاق عين الماضي20.000.00غرامة مالية قدرها   -
                                                                      

                                                                          المسير اإلداري لمديرية التنظيم الرياضي         

                                                                                    عصماني ياسين


