
 

 

 

 

 

 قسم تنظيم المنافسات
 08: محضر رقم
 31/10/2019: جمسة يوم

 :جدول األعمال
 برنامج المقابالت (1

 الجولة السابعة لبطولة القسم الجهوي األول أكابر 
 الجولة السادسة لبطولة القسم الجهوي الثاني أكابر 
  سنة 19الجولة الثانية لفئة اقل من  
  سنة19كأس الجمهورية الدور الثالث لفئة اقل من  
  سنة17/15كأس الجمهورية الدور االول لفئة اقل من  

 نتائج المقابالت (2
 الجولة السادسة لبطولة القسم الجهوي األول أكابر 
 الجولة الخامسة لبطولة القسم الجهوي الثاني أكابر 
  سنة  19الجولة االولى لفئة اقل من  
  سنة19كأس الجمهورية الدور الثالث لفئة اقل من  

 القضايا (3
 

 برنامج مقابالت اجلولة السابعة لبطولة القسه اجلهوي األول أكابر

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

الجهوي 
 األول

 أ

11:00 02/11/2019  اذحاد ورللح // اذحاد حاضٍ الذالعح  الثلذٌ الذالعح  

11:00 02/11/2019  اولوثٍ الىادٌ // هىلىدَح الثُضاء  الثلذٌ الثُضاء  

11:00 02/11/2019  اهل ورللح // وفاق همر  اتلذٌ الساوَح  

11:00 02/11/2019  اهل ضُذٌ الوهذٌ // اذحاد الٌخلح  الثلذٌ الرتاح 

11:00 02/11/2019  وفاق عُي الواضٍ //اوفاق الوغُر  الثلذٌ الوغُر  

13:00 02/11/2019  ًجىم اَلُسٌ // هطرمثل هىفلىى  هركة ذوٌراضد 
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

الجهوي 
 األول
 ب

11:00 02/11/2019 وفاق هقار تمنراست // نجم باب الوادي  الثلذٌ الىادٌ    
11:00 02/11/2019 رائد المنٌعة// شباب جامعة  الثلذٌ جاهعح    
11:00 02/11/2019  هطررمثل الحوادَي// ضُذ ضاعذ.ر الثلذٌ للرح  

11:00 02/11/2019  هطرمثل تلذج عور //ب اَلُسٌ .ظ هركة اَلُسٌ  



11:00 02/11/2019  اذحاد عُي الثُضاء // شوص الالصُل ذوٌراضد  هركة ذوٌراضد 

11:00 02/11/2019  اولوثٍ تىعاهر //اذحاد الحوادَي  الثلذٌ الومرى 

 برنامج مقابالت اجلولة السادسة  لبطولة القسه اجلهوي الثاني أكابر

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الجهوي الثاني
 أ

15:00 31/10/2019  اذحاد لوار // اذحاد الٌسلح  هركة الىادٌ  

15:00 31/10/2019  شثاب ضُذٌ عوراى //  ًادي تىغفالح  الثلذٌ ورللح  

15:00 02/11/2019  شثاب ذثطثطد //شثاب حاضٍ هطعىد  ضُذٌ خىَلذ 

15:00 02/11/2019  شثُثح زلفاًح // ذرجً ذمذَذَي  الثلذٌ جاهعح  

15:00 02/11/2019  الثلذٌ الومارَي 
تررول حاضٍ // هىلىدَح ضُذٌ ضلُواى 

 هطعىد 
15:00 02/11/2019  المثح ذواضُي // اذحاد اًمىضح  الثلذٌ اًمىضح  

15:00 02/11/2019  ًادي الومارَي //شثاب الحذب  ضُذٌ خىَلذ 
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الجهوي الثاني
 ب

15:00 31/10/2019 مولودٌة المقارٌن // مولودٌة سعٌد عتبة  البلدي ورقلة    
 شثاب المىاطُي // ًادي الوٌظر الجوُل  الثلذٌ الىادٌ 31/10/2019 15:00

 ًادٌ ضُذي خىَلذ//اذلُرُك حاضٍ هطعىد الثلذٌ حاضٍ هطعىد 02/11/2019 15:00

 هىلىدَح حاش هطعىد //ًجن تىغفالح  الثلذٌ ورللح  02/11/2019 15:00

 هىلىدَح تاهٌذَل // شثاب عُي المذَوح  الثلذٌ عُي تُضاء 02/11/2019 15:00

 شثاب المصر // اذحاد السلن  الثلذٌ رتاح 02/11/2019 15:00

 شهذاء الموار // اهل ضىف  الثلذٌ الىادٌ 03/11/2019 15:00
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الجهوي الثاني
 ج

ذجً هرهاد  //رائذ هرلُلٍ الثلذٌ هرلُلٍ  02/11/2019 15:00

 ًصر حاضٍ الذالعح // هطرمثل الواضٍ  الثلذٌ حاضٍ المارج  02/11/2019 15:00

 هىلىدَح اوالد المعذج // جُل تي ًاًح  ضُذٌ هخلىف  02/11/2019 15:00

 رائذ الوٌُعح // شثاب لصر الحُراى  الثلذي لصر الحُراى 02/11/2019 15:00

 وداد زلفاًح // جُل تىدواَح ترَاى  الثلذٌ ترَاى  02/11/2019 15:00

 اذحاد ترَاى // وفاق ترَذج  الثلذي افلى الجذَذ  02/11/2019 15:00

 جىهرج لصر الحُراى// اذحاد العطافُح  الثلذي العطافُح  02/11/2019 15:00

 سنة19برنامج مقابالت اجلولة الثانية  لبطولة فئة اقل من 

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الفوج
 أ

10:00 01/11/2019 الثلذي لصر  

 الحُراى
 جىهرج لصر الحُراى// شثاب لصر الحُراى 

10:00 01/11/2019  ًصر حاضٍ الذالعح //اذحاد حاضٍ الذالعح  الثلذ الذالعح  

10:00 01/11/2019  اذحاد ترَاى //اذحاد الخٌك  الثلذٌ الخٌك  

10:00 01/11/2019  اذحاد حاضً الرهل // جُل تىدواَح ترَاى  الثلذٌ ترَاى  
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الفوج
 ب

10:00 01/11/2019  هىلىدَح اوالد المعذج // اذحاد االغىاط  الثلذي االغا 

10:00 01/11/2019  رائذ الملرح // اذحاد العطافُح  الثلذي العسافية  

10:00 01/11/2019  وفاق ترَذج //وفاق عُي الواضٍ  الثلذي الماضي  

10:00 01/11/2019  هىلىدَح الثُضاء //  جُل تي ًاًح  سيذي مخلوف 
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الفوج
 ج

10:00 01/11/2019  هشعل حاضٍ هطعىد // اذحاد عُي الثُضاء  الثلذٌ عُي الثُضاء 

10:00 01/11/2019  هطرمثل الروَطاخ // ًادٌ ضُذٌ خىَلذ  الثلذٌ ضُذٌ خىَلذ 



10:00 01/11/2019  شثاب عُي المذَوح // اذلُرك حاضٍ هطعىد  الثلذٌ حاضٍ م 

10:00 01/11/2019  ًادٌ ضُذٌ خىَلذ// هىلىدَح ضعُذ عرثح  الثلذٌ ورللح  

10:00 01/11/2019  اذحاد ورللح // شثا الحذب  الثلذٌ روَطاخ 
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الفوج
 د

10:00 01/11/2019  ًجن تىغفالح //االهل الرَاضٍ ورللح  هركة الوخاادهح 

10:00 01/11/2019  شثاب المصر ورللح // اهل ورللح  الجىاري تىعاهر 

15:00 01/11/2019  هىلىدَح حاضٍ م// شثاب حاضٍ هطعىد الثلذٌ ش خىَلذ 

10:00 01/11/2019  شثاب تًٌ ثىر // اذحاد اًمىضح  الثلذٌ اًمىضح 

15:00 01/11/2019  هىلىدَح تاهٌذَل // وفاق ورللح  الثلذٌ ورللح  
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الفوج
 هـ

10:00 01/11/2019  شثاب ضُذٌ تىعسَس // ًادي الومارَي  الثلذٌ الومارَي  

15:00 01/11/2019  ًادي ذمرخ// هىلىدَح الومارَي  الثلذٌ الومارَي  

10:00 01/11/2019  هطرمثل تلذج عور// شثاب ذثطثطد  الثلذٌ ذثطرثطد  

15:00 01/11/2019  اهل ضُذٌ ههذٌ // اذحاد الٌسلح  الثلذٌ ذمرخ  

10:00 01/11/2019  المثح ذواضُي // وفاق همر  الثلذٌ الساوَح  

15:00 01/11/2019  
 الثلذٌ الومارَي 

شثاب ضُذٌ // هىلىدَح ضُذٌ ضلُواى

 تىعسَس
10:00 01/11/2019  وفاق الوغُر // شثاب جاهعح  الثلذٌ جاهعح  

15:00 01/11/2019  ذرجً ذمذَذَي// اذحاد الساوَح العاتذَح  الثلذٌ الساوَح  
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الفوج
 و

08:00 01/11/2019  اذحاد السلن // هطرمثل الحوادَي  الثلذٌ الومرى  

10:00 01/11/2019  شهذاء الموار //اذحاد الٌخلح  الثلذٌ الرتاح  

10:00 01/11/2019  اذحاد الموار // االذحاد الطىفٍ  الثلذٌ الىادٌ  

15:00 01/11/2019  اذحاد الرتاح //اولوثٍ الومرى  الثلذٌ الومرى  

10:00 01/11/2019  اهل ضىف // ًادي الوٌظر الجوُل  المارج الىادي  

10:00 01/11/2019  اذحاد الٌسلح // اذحاد الحوادَي  الثلذٌ الومرى  

10:00 01/11/2019 الجىاري تاب  

 الىادٌ
 الرضاهي الطىفٍ // ًجن تاب الىادٌ 

10:00 01/11/2019  شثاب المىاطُي //أولوثٍ الىادٌ  هركة الىادٌ  
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الفوج
 ي

10:00 01/11/2019  رائذ حاضٍ المارج // رائذ الوٌُعح  الثلذي حاضٍ لارج 

15:00 01/11/2019  اهل ضرَع هرلُلٍ // وداد زلفاًح  الثلذٌ زلفاًح  

10:00 01/11/2019  هالل غرداَح // ذرجً هرهاد هركة غردَح  

15:00 01/11/2019  شثُثح زلفاًح //رائذ هرلُلٍ  الثلذٌ هرلُلٍ  

 برنامج  الدور  الثالث  لكأس  اجلنهورية  صنف  األواسط

 التوقيت التاريخ الممعب المقابمة الرقم
 15:00 30/10/2019 البمدي عين البيضاء نصر حاسي الدالعة // أمل سوف  01
 11:00 30/10/2019 البمدي عين البيضاء شبيبة زلفانة // االتحاد السوفي  02
 11:00 30/10/2019 البمدي الحجيرة  المجمع الرياضي ورقمة // شباب جامعة  03
 15:00 30/10/2019 البمدي بمدة عمر  وفاق ورقمة // التضامن السوفي  04
 15:00 30/10/2019 مركب غرداية  أكاديمية االغواط// وفاق مقر  05
 15:00 30/10/2019 البمدي انقوسة  القبة تماسين// هالل غرداية  06



 11:00 30/10/2019 مركب غرداية  اتحاد ورقمة // أكاديمية نجوم االغواط 07
 15:00 30/10/2019 البمدي بمدة عمر المنظر الجميل // وفاق المغير  08
 15:00 30/10/2019 البمدي الحجيرة  مستقبل الرويسات //  اتحاد الزاوية العابدية  09
 11:00 30/10/2019 البمدي انقوسة  أولمبي بوعامر // نجم بوغفالة  10
 15:00 30/10/2019 مركب ايميزي  شباب الدبداب// وفاق جانت 11
 15:00 30/10/2019 مركب تمنراست  شعار نهقار تمنراست// وفاق الري الهقار تمنراست 12
 15:00 30/10/2019 البمدي حاسي القارة  نادي سيالفن عين صالح// رائد المنيعة  13

 نتائج املقابالت
 اجلولة السادسة اجلهوي األول أكابر

 المقابلة النتيجة المقابلة

أ- الجهوي األول   

00-03 مولودٌة ابٌضاء   اتحاد ورقلة  

01-00 مستقبل موفلون   وفاق عٌن الماضً  

00-03 اتحاد الداللعة   نجوم اٌلٌزي  

02-00 اولمبً الوادي   امل سٌد المهدى  
00-01 وفاق مقر   اتحاد النخلة  

00-00 وفاق المغٌر   امل ورقلة  
 المقابلة النتيجة المقابلة

ب- الجهوي األول   

03-02 نجم باب الوادى   اولمبً بوعامر  
03-01 مستقبل الحمادٌن   اتحاد عٌن البٌضاء  

ب اٌلٌزي .ش  02-01  شمس االصٌل تمنراست 
01-01 شباب جامعة   وفاق هقار تمنراست  

سٌدي ساعد .ر  02-01  رائد حاسً القارة  

02-00 اتحاد الحمادٌن  مستقبل بلدة عمر  

 اجلولة اخلامسة اجلهوي الثاني أكابر

 المقابلة النتيجة المقابلة

  أ–الجهوي الثاني 

1-1 نادي المقارٌن   بترول حاسً مسعود  

0-2 ترجى مرماد   شباب تنبسبست  
0-0 اتحاد النزلو الوادى   شباب سٌدي عمران 

1-1 اتحاد انقوسة   مولودٌة سٌدي سلٌمان  
3-2 شباب الحدب   اتحاد قمار  

1-2 نادى بوغفالة   شبٌبة زلفانة  

1-0 شباب حاسً مسعود  القبة تماسٌن  
 المقابلة النتيجة المقابلة

  ب–الجهوي الثاني 

1-3 مولودٌة سعٌد عتبة   نجم بوغفالة  
2-2 شباب القصر ورقلة   مولودٌة حاسً مسعود 

0-3 امل سوف   نادي سٌدي خوٌلد 
3-1 نادى المنظر الجمٌل  شهداء قمار  

1-2 اتٌلتك حاسً مسعود  مولودٌة المقارٌن  
0-3 شباب عٌن القدٌمة   شباب قواطٌن  

3-2 اتحاد لزقم   مولودٌة بامندٌل  



 المقابلة النتيجة المقابلة

ج- هالجهوي الثاني   

0-3 وفاق برٌدة   وداد زلفانة  
3-1 مستقبل الماضً   مولودٌة اوالد القعدة  

0-0 اتحاد العسافٌة   ترجى مرماد 

1-2 جوهرة قصر الحٌران   رائد المنٌع  
0-1 جٌل بودواٌة برٌان   نصر حاسً الدالعة  

2-1 راءد متلٌلً   اتحاد برٌان  
0-1 جٌل بن نانة   شباب قصر الحٌران  

 سنة19نتائج مقابالت اجلولة األوىل لبطولة فئة اقل من 

 المقابلة الملعب التاريخ النتيجة

 الفوج
 أ

00-00  25/10/2019  إذحاد الخٌك//ًصر حاضٍ الذالعح الثلذٌ حاضٍ الذالعح 

03غ00  25/10/2019  إذحاد حاضٍ الذالعح//إذحاد حاضٍ الرهل الثلذٌ حاضٍ الرهل 

04-00  25/10/2019  شثاب لصر الحُراى//إذحاد ترَاى الثلذٌ ترَاى 

00-01  25/10/2019  جُل تىدواَح ترَاى//جىهرج لصر الحُراى الثلذٌ لصر الحُراى 
 المقابلة الملعب التاريخ النتيجة

 الفوج
 ب

00غ03  25/10/2019  
عثيذي محمذ تن محمذ 

 أفلو
 إذحاد آفلى//ترَذج.و

00غ03  25/10/2019  وفاق عُي هاضٍ//هىلىدَح الثُضاء الثلذي الثيضاء 

02-01  25/10/2019  إذحاد العطافُح//هىلىدَح أوالد المعذج الثلذي آفلو 

00غ03  25/10/2019  تي ًاًح.ج//ضُذٌ ضاعذ.ر الثلذي قلتة سيذي ساعذ 
 المقابلة الملعب التاريخ النتيجة

 الفوج
 ج

05-00  25/10/2019  ًادٌ ضُذٌ خىَلذ//إذحاد ورللح الثلذٌ ورللح 

25/10/2019 مؤجل  أذلرُك حاضٍ هطعىد//هطرمثل الروَطاخ الثلذٌ عُي الثُضاء 

03غ00  25/10/2019  شثاب الحذب//هشعل حاضٍ هطعىد الثلذٌ حاضٍ هطعىد 

00غ03  25/10/2019  تررول حاضٍ هطعىد//شثاب عُي المذَوح الثلذٌ عُي الثُضاء 

0-03  26/10/2019  ًادٌ تىغفالح//إذحاد عُي الثُضاء الثلذٌ عُي الثُضاء 
 المقابلة الملعب التاريخ النتيجة

 الفوج
 د

25/10/2019 مؤجل  أولوثٍ تىعاهر//شثاب لصر ورللح الملعة الجواري توعامر 

04-00  25/10/2019  أهل ورللح//هىلىدَح تاهٌذتل الملعة الجواري تامنذيل 

03-00  25/10/2019  إذحاد أًمىضح//ًجن تىغفالح الثلذٌ الروَطاخ 

25/10/2019 مؤجل  األهل الرَاضٍ ورللح//هىلىدَح حاضٍ هطعىد الثلذٌ حاضٍ هطعىد 

00-04  25/10/2019  وفاق ورللح//شثاب تٌٍ ثىر الثلذٌ ورللح 
 المقابلة الملعب التاريخ النتيجة

 الفوج
 هـ

02-03  25/10/2019  مولودية المقارين//شثاب سيذي توعزيز الثلذٌ ذمرخ 

02-01  25/10/2019  ًادٌ الومارَي//هطرمثل تلذج عور    الثلذٌ تلذج عور 

00-03  25/10/2019  شثاب ذثطثطد//أهل ضُذٌ ههذٌ الثلذٌ الوٌمر 

00-01  25/10/2019  اذحاد الٌسلح//المثح ذواضُي الثلذٌ ذواضُي 

00-02  25/10/2019  شثاب جاهعح//ذرجٍ ذمذَذَي الثلذٌ جاهعح 

01-02  25/10/2019  إذحاد الساوَح العاتذَح//ًادٌ ذمرخ الثلذٌ ذمرخ 

03-02  25/10/2019  وفاق همر//شثاب ضُذٌ عوراى الثلذٌ جاهعح 

02-01  25/10/2019  هىلىدَح ضُذٌ ضلُواى//وفاق الوغُر الثلذٌ الوغُر 
 المقابلة الملعب التاريخ النتيجة

 الفوج
 و

02-02  25/10/2019  أولوثٍ الىادٌ//أهل ضىف الثلذٌ الىادٌ 

02-02  25/10/2019  االذحاد الطىفٍ//إذحاد الرتاح الثلذٌ الرتاح 

http://www.lrfouargla.com/presentation/stades/stade.php?id_stade=19
http://www.lrfouargla.com/presentation/stades/stade.php?id_stade=19
http://www.lrfouargla.com/clubs/index.php?id_club=131
http://www.lrfouargla.com/clubs/index.php?id_club=131
http://www.lrfouargla.com/clubs/index.php?id_club=44
http://www.lrfouargla.com/clubs/index.php?id_club=44
http://www.lrfouargla.com/presentation/stades/stade.php?id_stade=16
http://www.lrfouargla.com/presentation/stades/stade.php?id_stade=16
http://www.lrfouargla.com/clubs/index.php?id_club=74
http://www.lrfouargla.com/clubs/index.php?id_club=74
http://www.lrfouargla.com/clubs/index.php?id_club=53
http://www.lrfouargla.com/clubs/index.php?id_club=53
http://www.lrfouargla.com/presentation/stades/stade.php?id_stade=45
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00-01  25/10/2019  أولوثٍ الومرى//الرضاهي الطىفٍ المارج الىادٌ 

00غ03  25/10/2019  
هلعة حٍ تاب 

 الىادٌ
 ًجن تاب الىادٌ//إذحاد السلن

02-07  25/10/2019  الحوادَي.إ//شثاب المىاطُي الثلذٌ الىادٌ 

01-00  25/10/2019  هطرمثل الحوادَي//إذحاد الٌسلح الىادٌ هركة الىادٌ 

00-02  25/10/2019  إذحاد الٌخلح//اذحاد لوار الثلذٌ الرتاح 
 المقابلة الملعب التاريخ النتيجة

 الفوج
 ي

 25/10/2019  رائذ هرلُلٍ//أهل ضرَع هرلُلٍ الثلذٌ هرلُلٍ 
25/10/2019 مؤجل  ذرجٍ هرهاد//شثُثح زلفاًح الثلذٌ زلفاًح 

 25/10/2019  زلفاًح.و//رائذ حاضٍ المارج الثلذٌ حاضٍ المارج 

 25/10/2019  هطرمثل لواضٍ//هالل غرداَح هركة غرداَح 

 نتائج  الدور  الثالث  لكأس  اجلنهورية  صنف  األواسط

 النتيجة التاريخ الممعب المقابمة الرقم
 02/01 30/10/2019 البمدي عين البيضاء نصر حاسي الدالعة // أمل سوف  01
 01/04 30/10/2019 البمدي عين البيضاء شبيبة زلفانة // االتحاد السوفي  02
 (2-3)01/01 30/10/2019 البمدي الحجيرة  المجمع الرياضي ورقمة // شباب جامعة  03
 01/02 30/10/2019 البمدي بمدة عمر  وفاق ورقمة // التضامن السوفي  04
 (3-4)01/01 30/10/2019 مركب غرداية  أكاديمية االغواط// وفاق مقر  05
 01/00 30/10/2019 البمدي انقوسة  القبة تماسين// هالل غرداية  06
 00/01 30/10/2019 مركب غرداية  اتحاد ورقمة // أكاديمية نجوم االغواط 07
 (3-4)01/01 30/10/2019 البمدي بمدة عمر المنظر الجميل // وفاق المغير  08
 05/02 30/10/2019 البمدي الحجيرة  مستقبل الرويسات //  اتحاد الزاوية العابدية  09
 01/03 30/10/2019 البمدي انقوسة  أولمبي بوعامر // نجم بوغفالة  10
 لم تمعب 31/10/2019 مركب ايميزي  شباب الدبداب// وفاق جانت 11
 00/04 30/10/2019 مركب تمنراست  شعار نهقار تمنراست// وفاق الري الهقار تمنراست 12
 03/00 30/10/2019 البمدي حاسي القارة  نادي سيالفن عين صالح// رائد المنيعة  13

 معاجلة القضايا
  ( سنة 19اقل من  )اتحاد حاسي الدالعة //  اتحاد حاسي الرمل    07: القضية رقم

 . نظرا لعدم تقديم الممف الطبي الخاص بإجازات الالعبين من طرف فريق اتحاد حاسي الرمل   -
 .نظرا لحذف برمجة المقابمة من طرف الرابطة -

 :قررت المجنة ما يمي
 

 لصالح اتحاد حاسي الدالعة  (0)مقابل صفر  (3)خسارة المقابمة لفريق اتحاد حاسي الرمل  بثالثة أهداف  -
  دج لفريق اتحاد حاسي الرمل  20.000.00غرامة مالية قدرها  
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  ( سنة 19اقل من  )اتحاد افمو  //  وفاق بريدة     08: القضية رقم
 . نظرا لعدم تقديم الممف الطبي الخاص بإجازات الالعبين من طرف فريق اتحاد افمو   -
 .نظرا لحذف برمجة المقابمة من طرف الرابطة -

 :قررت المجنة ما يمي
 

 لصالح وفاق بريدة  (0)مقابل صفر  (3)خسارة المقابمة لفريق اتحاد افمو  بثالثة أهداف  -
 دج لفريق اتحاد افمو   20.000.00غرامة مالية قدرها  

  ( سنة 19اقل من  )وفاق عين الماضي   //  مولودية البيضاء      09: القضية رقم
 نظرا لعدم تقديم الممف الطبي الخاص بإجازات الالعبين من طرف فريق وفاق عين الماضي    -
 .نظرا لحذف برمجة المقابمة من طرف الرابطة -

 :قررت المجنة ما يمي
 

 لصالح مولودية البيضاء     (0)مقابل صفر  (3)خسارة المقابمة لفريق وفاق عين الماضي   بثالثة أهداف  -
 دج لفريق وفاق عين الماضي    20.000.00غرامة مالية قدرها  

  ( سنة 19اقل من  )جيل بن نانة   //  رائد قمتة سيد الساعد     10: القضية رقم
 نظرا لعدم تقديم الممف الطبي الخاص بإجازات الالعبين من طرف فريق جيل بن نانة    -
 .نظرا لحذف برمجة المقابمة من طرف الرابطة -

 :قررت المجنة ما يمي
 

 لصالح رائد قمتة سيد الساعد    (0)مقابل صفر  (3)خسارة المقابمة لفريق جيل بن نانة   بثالثة أهداف  -
 دج لفريق جيل بن نانة    20.000.00غرامة مالية قدرها  

  ( سنة 19اقل من  )شباب الحدب  //  مشعل حاسي مسعود     11: القضية رقم
 . نظرا لعدم تقديم الممف الطبي الخاص بإجازات الالعبين من طرف فريق مشعل حاسي مسعود    -
 .نظرا لحذف برمجة المقابمة من طرف الرابطة -

 :قررت المجنة ما يمي
 

 لصالح شباب الحدب   (0)مقابل صفر  (3)خسارة المقابمة لفريق مشعل حاسي مسعود   بثالثة أهداف  -
 دج لفريق مشعل حاسي مسعود    20.000.00غرامة مالية قدرها  



  ( سنة 19اقل من  )بترول حاسي مسعود  //  شباب عين القديمة      12: القضية رقم
 . نظرا لعدم تقديم الممف الطبي الخاص بإجازات الالعبين من طرف فريق بترول حاسي مسعود   -
 .نظرا لحذف برمجة المقابمة من طرف الرابطة -

 :قررت المجنة ما يمي
 

 لصالح شباب عين القديمة     (0)مقابل صفر  (3)خسارة المقابمة لفريق بترول حاسي مسعود  بثالثة أهداف  -
 دج لفريق بترول حاسي مسعود   20.000.00غرامة مالية قدرها  

  ( سنة 19اقل من  )نجم باب الوادي  //  اتحاد الزقم     13: القضية رقم
 . نظرا لعدم تقديم الممف الطبي الخاص بإجازات الالعبين من طرف فريق نجم باب الوادي   -
 .نظرا لحذف برمجة المقابمة من طرف الرابطة -

 :قررت المجنة ما يمي
 

 لصالح اتحاد الزقم    (0)مقابل صفر  (3)خسارة المقابمة لفريق نجم باب الوادي  بثالثة أهداف  -
  دج لفريق نجم باب الوادي  20.000.00غرامة مالية قدرها  

                                                                          المسير اإلداري لمديرية التنظيم الرياضي         

                                                                                    عصماني ياسين
 

 


