
 

 

 

 

 

 قسم التنظيم الرياضي 

 08: محضر رقم
 03/01/2023: جلسة يوم

 :جدول األعمال
 نتائج مقابالت بطولة الجهوي األول صنف األكابر الجولة العاشرة و الحادية عشر  -
 13 و 12 و 11نتائج مقابالت بطولة الجهوي الثاني صنف األكابر الجولة  -
 معالجة القضايا  -

 نتائج مقابالت اجلولة العاشرة واحلادية عشر  اجلهوي األول 

 10الجولة 

 النتيجة 23/12/2022

00/00 10:00 شباب بلدية ايليزي  - احتاد اذلمايسة  حاسي اخلليفة   
00/02 10:00 شباب تبسبست  - شباب القصر ورقلة  البلدي ورقلة   
02/00 14:30 احتاد النخلة  - شباب جامعة  البلدي جامعة   

01/00 14:30 وفاق ادلغري  - احتاد عني البيضاء  البلدي عني البيضاء   
00/02 14:30 نادي ادلنظر اجلميل  - أمل ورقلة  البلدي ورقلة   

 النتيجة 24/12/2022

01/03 14:00 جنم بوغفالة  - وفاق مقر  البلدي سيدي سليمان   
03/00 14:00 مولودية ادلخادمة  - أودليب الوادي  مركب الوادي  

 10الجولة 

 النتيجة 23/12/2022

02/01 10:00 شعار هنقار  - هالل غرداية  مركب غرداية   
01/01 14:30 احتاد حاسي الدالعة  - احتاد افلو  بلدي افلو   

02/03 14:30 شباب قصر احلريان - نصر حاسي الدالعة  بلدي حاسي الدالعة   
02/02 14:30 احتاد بريان  - وفاق عني ماضي  بلدي عني ماضي   

 النتيجة 24/12/2022

02/02 10:00 مستقبل موفلون  - رائد قلتة سيد ساعد البلدي القلتة   
01/01 14:00 شباب بلدية عني صاحل - حاسى القارة  البلدي حاسي القارة   

01/01 14:00 احتاد اخلنق  - مولودية البيضاء البلدي البيضاء   

 11الجولة 

 النتيجة 29/12/2022

00/00 14:00 احتاد اذلمايسة - مولودية ادلخادمة البلدي ورقلة   
02/01 14:30 شباب القصر ورقلة - احتاد النخلة البلدي الرباح  



 النتيجة 30/12/2022

00/02 10:00 أودليب الوادي - نادي ادلنظر اجلميل مركب الودي  
05/01 10:00 احتاد عني البيضاء - شباب بلدية ايليزي مركب ايليزي  
01/02 14:30 شباب جامعة - جنم بوغفالة  مركب ورقلة   

02/00 14:30 أمل ورقلة - شباب تبسبست ادلستقبل تقرت   
 النتيجة 31/12/2022

00/00 14:00 وفاق مقر - وفاق ادلغري البلدي جامعة   

 11الجولة 

 النتيجة 30/12/2022

01/02 10:00 احتاد بريان - شباب بلدية عني صاحل البلدي الفقارة   
01/01 14:30 وفاق عني ماضي - شباب قصر احلريان البلدي قصر احلريان   

01/00 14:30 نصر حاسي الدالعة - احتاد حاسي الدالعة البلدي الدالعة   
 توقفت  14:30 هالل غرداية - احتاد بريان البلدي بريان 

 النتيجة 30/12/2022

02/01 10:00 مولودية البيضاء - مستقبل موفلون مركب متنراست   
02/01 10:00 حاسى القارة - احتاد اخلنق البلدي اخلنق   

02/01 14:00 رائد قلتة سيد ساعد - شعار هنقار البلدي متنراست   

   اجلهوي الثاني 13،12،11نتائج مقابالت اجلولة 

 11الجولة 

 النتيجة 23/12/2022

01/02 10:00 شباب حاسي مسعود - احتاد قمار  البلدي قمار   
00/01 14:30 اهلي القرارة  - جنم باب الوادي  مركب الوادي   

00/02 14:30 امل العقلة  - شباب سيدي عمران  البلدي سيدي عمران   
01/00 14:30 احتاد النزلة الوادي  - امل سيدي مهدي  البلدي تقرت   

01/02 14:30 سيدي بلخري الشطي - نادي ادلقارين  5000ادلقارين   
 النتيجة 24/12/2022

 مل تلعب  12:00 القبة متاسني  - شباب احلدب  مركب ورقلة 
02/01 14:00 شباب سيدي بوعزيز - نادي بوغفالة  مركب ورقلة   

 11الجولة 

 النتيجة 23/12/2022

01/01 10:00 شباب القواطني  - امل سوف  مركب الوادي   
01/01 14:30 نادي سيدي خويلد - نادي ام الطيور  البلدي ام الطيور   

01/01 14:30 شباب لقراف  - شهداء قمار  البلدي قمار   
04/00 14:30 مولودية بامنديل   - احتاد الزقم  البلدي الزقم   

 مستقبل بلدة عمر  5000متاسني 
 

05/01 14:30 شباب عني القدمية   
01/02 14:30 مولودية ادلقارين   مولودية سيدي سليمان البلدي سدي سليمان   

 النتيجة 24/12/2022

0/0 10:00 ادلدرسة الكروية امل النزلة  - اتلتيك حاسي مسعود مركب ورقلة   
01/01 10:00 مولودية حاسي مسعود - اودليب بوعامر  البلدي ورقلة   

 11الجولة 

 النتيجة 23/12/2022



00/01 10:00 رائد ادلنيعة  - وداد زلفانة  البلدي متليلي   
01/02 10:00 جيل بن نانة  - مستقبل دلاضي  البلدي حاسي القارة   

00/01 14:30 امل عني ماضي  - وفاق بريدة  البلدي تاويالة   
01/01 14:30 الوداد االمساعيلي القرارة  - احتاد العسافية  البلدي العسافية   
02/02 14:30 رائد متليلي  - امل سيدي بوزيد البلدي البيضاء   
01/03 14:30 احتاد الرياضي األغواط - شبيبة زلفانة  البلدي متليلي   

00/03 14:30 احتاد بلدية االغواط - نادي ضاية بن ضحوة  البلدي الضاية بن ضحوة   

 12الجولة 

 النتيجة 27/12/2022

00/07 14:00 نادي بوغفاالة  -القبة متاسني   5000متاسني   
02/00 14:00 شباب احلدب  - أهلي القرارة  البلدي القرارة   
00/00 14:00 أمل سيدي مهدي - احتاد أنقوسة  البلدي أنقوسة   

02/01 14:00 أمال العقلة  - شباب حاسي مسعود  البلدي عني البيضاء   
 النتيجة 28/12/2022

02/00 10:00 نادي ادلقارين  - احتاد النزلة الوادي مركب الوادي   
02/00 14:00 شباب سيدي عمران  - جنم باب الوادي  مركب الوادي   

 اوالد سيدي بلخري  البلدي عني البيضاء 
 

01/00 14:00 احتاد قمار   

 12الجولة 

 النتيجة 27/12/2022

02/03 10:00 نادي ام الطيور  - شباب القواطني  مركب الوادي   
02/02 14:00 مولودية سيدي سليمان  - مستقبل بلدة عمر  5000متاسني   

00/01 14:00 اودليب بوعامر  - شباب عني القدمية  البلدي عني البيضاء   
01/02 14:00 امل سوف - مولودية بامنديل   البلدي ورقلة   
 مولودية حاسي  مسعود مركب ورقلة 

 
01/00 14:00 شهدا قمار   

 نادي سيدي خويلد البلدي سيدي خويلد 
 

01/00 14:00 اتلتيك حاسي مسعود  
00/03 14:00 ادلدرسة الكروية امل النزلة - شباب لقراف  البلدي احلجرية   

03/00 14:00 احتاد الزقم  - مولودية ادلقارين  5000ادلقارين   

 12الجولة 

 النتيجة 27/12/2022

02/00 10:00 مستقبل دلاضي  - احتاد بلدية األغواط  مركب األغواط  
01/00 12:00 احتاد العسافية  - رائد ادلنيعة  البلدي حاسي القارة   

05/01 14:00 امل سيدي بوزيد  - وداد زلفانة  البلدي متليلي   
02/01 14:00 شبيبة زلفانة  - ترجى مرماد  مركب غرداية   
غواط  02/00 14:00 ناد ضاية بن ضحوة  - احتاد الرياضي األغواط مركب األأ  

01/00 14:00 رائد متليلي  - جيل بن نانة البلدي سيدي خملوف   
 النتيجة 28/12/2022

 مل تلعب 14:00 وفاق بريدة  - الوداد األمساعيلي القرارة  البلدي القرارة

 13الجولة 

 النتيجة 31/12/2022

00/00 10:00 شباب حاسي مسعود  - شباب سيدي عمران  البلدي سيدي عمران   
00/02 10:00 شباب سيدي بوعزيز  - امل سيدي مهدي  البلدي تقرت   



02/00 10:00 احتاد النزلة الوادي  - احتاد قمار  البلدي قمار   
01/00 12:00 اهلي االقرارة - نادي بوغفالة مركب ورقلة   
00/00 14:00 جنم باب الوادي  - شباب احلدب  مركب ورقلة   

06/00 14:00 احتاد أنقوسة  - نادي ادلقارين  5000ادلقارين   
 امال العقلة  البلدي الرباح

 
03/02 14:00 سيدي بلخري الشطي   

 13الجولة 

 النتيجة 30/12/2022

01/00 14:30 نادي سيي خويلد - شهداء قمار  البلدي قمار   
 النتيجة 31/12/2022

01/00 10:00 شباب القواطني  - اتلتيك حاسي مسعود مركب ورقلة   
00/00 12:00 مستقبل بلدة عمر  - اودليب بوعامر  البلدي ورقلة   

02/00 14:00 شباب عني القدمية  - نادي ام الطيور  البلدي ام الطيور   
02/00 14:00 مولودية حاسي مسعود - امل سوف  مركب الوادي   
 احتاد الزقم  البلدي الزقم 

 
02/00 14:00 شباب لقراف  

 توقفت  14:00 مولودية ادلقارين  - ادلدرسة الكروية امل النزلة  البلدي تقرت 
06/01 14:00 مولودية بامنديل  - مولودية سيدي سليمان  البلدي سيدي سليمان  

 13الجولة 

 النتيجة 30/12/2022

02/01 14:30 أمل عني ماضي  - شبيبة زلفانة  البلدي متليلي   
00/00 14:30 ترجى مرماد - نادي الضاية بن ضحوة  البلدي ضاية بن ضحوة   

 النتيجة 31/12/2022

02/01 10:00 رائد ادلنيعة  - وفاق بريدة  البلدي تاويالة   
00/00 10:00 احتاد الرياضي األغواط - مستقبل دلاضي  البلدي حاسي القارة   

02/00 14:00 وداد زلفانة  - احتاد العسافية  البلدي العسافية   
02/01 14:00 جيل بن نانة  - امل سيدي بوزيد  البلدي البيضاء   
00/04 14:00 احتاد بلدية األغواط - رائد متليلي  البلدي متليلي   

 معاجلة القضايا

 24/12/2022أكابر   ليوم شباب القبة تماسين      // شباب الحدب      -   35: القضية رقم
بعد االطالع على ورقة ادلقابلة  

 شباب القبة تماسينبعد االطالع على تقرير حكم ادلقابلة حيث دون احلكم غياب فريق 
شباب القبة تماسين  مل جترى ادلبارة بسبب غياب فريق 

 مل يربر سبب غيابه شباب القبة تماسين حيث ان فريق
 لبطولة كرة القدم هواةالقانون ادلنظم  62تطبيق نص ادلادة : قررت اللجنة ما يلي

( 0)مقابل صفر  (3)و ثالثة أهداف  (3) بثالثة نقاط شباب الحدب    و منح نقاط ادلقابلة لفريق شباب القبة تماسينخسارة ادلقابلة لفريق 
    شباب القبة تماسينخصم ثالث نقاط لفريق 

    شباب القبة تماسين دج لفريق 10000.00غرامة مالية قدرها 

 28/12/2022أكابر   ليوم وفاق بريدة      // وداد االسماعيلي القرارة      -   36: القضية رقم
بعد االطالع على ورقة ادلقابلة  



 وفاق بريدةبعد االطالع على تقرير حكم ادلقابلة حيث دون احلكم غياب فريق 

 وفاق بريدةمل جترى ادلبارة بسبب غياب فريق 

  مل يربر سبب غيابهوفاق بريدة حيث ان فريق
 لبطولة كرة القدم هواةالقانون ادلنظم  62تطبيق نص ادلادة : قررت اللجنة ما يلي

( 0)مقابل صفر  (3)و ثالثة أهداف  (3) بثالثة نقاط وداد االسماعيلي القرارة  و منح نقاط ادلقابلة لفريق وفاق بريدةخسارة ادلقابلة لفريق 

 وفاق بريدةخصم ثالث نقاط لفريق 

 وفاق بريدة دج لفريق 10000.00غرامة مالية قدرها 

 

 

 المسير اإلداري لمديرية التنظيم الرياضي

                                                                                                      عصماني ياسين


