
 

 

 

 

 

 قسم التنظيم الرياضي 

 09: محضر رقم
 29/01/2023: جلسة يوم

 :جدول األعمال
  سنة 19حصيمة مرحمة الذهاب لبطولة اقل من  -
 نتائج مقابالت الدور األخير لمنافسات كأس الجمهورية لمفئات الشبانية -
 معالجة القضايا الفئات الشبانية  -

  سنة 19حصيلة مزحلة الذهاب لبطولة اقل من 

 لم تلعب لعبت عدد المقابالت المبرمجة عدد الجوالت عدد الفرق القسم
 09 24 35 07 10 الهواة  (أ)فوج 
 07 26 35 07 10 الهواة (ب)فوج 
 06 42 48 08 12 (ج)فوج 
 08 34 42 07 13 (د)فوج 
 02 19 21 07 7 (ه)فوج 
 02 26 28 07 8 (و)فوج 
 02 47 49 07 15 (ي)فوج 
(ك)فوج   9 07 28 25 03 

 39 243 282 57 84 المجموع
 نتائج مقابالت الدور األخري ملنافسات كأس اجلمهورية للفئات الشبانية

  سنة 19فئة أقل من 
 الرقم امللعب املقابلة النتيجة التوقيت التاريخ

25/12/2023  14:00 00/01  01 البلدي القرارة أكادميية األغواط // شباب جامعة  

25/12/2023  14:00 00/03  02 حاسي القارة  نادي تقرت//اجلماهرية مستقبل  

25/12/2023  14:00 02/02(4-5)  03 البلدي عين البيضاء متليلي سريع امل // احتاد املغري 

25/12/2023  14:00 02/03  04 البلدي ورقلة احتاد ورقلة //وفاق ورقلة  

 

 

 



  سنة 17فئة أقل من 
 التوقيت التاريخ النتيجة الفريق الضيف الفريق المحلي الملعب الرقم

(6-5)02/02 مدرسة حاسي مسعود نادي منظر اجلميل  مركب ورقلة  01  21/01/2023 15:30 

00/03 وفاق ورقلة شبيبة سالم قصر احلريان  مركب غرداية 02  21/01/2023 15:30 

04/00 جنم بوغفالة  نادي تقرت   5000متاسني  03  20/01/2023 15:30 

00/03 شباب الطيبات  هالل غرداية مركب ورقلة  04  21/01/2023 12:00 

  سنة15فئة أقل من 

 التوقيت التاريخ النتيجة الفريق الضيف الفريق المحلي الملعب الرقم

00/04 احتاد الزواية العابدية شبيبة عني صاحل البلدي متليلي 01  20/01/2023 14:30 

00/03 احتاد بلدية األغواط احتاد النزلة مركب غرداية 02  21/01/2023 14:00 

00/02 وفاق ورقلة احتاد النزلة الوادي 5000متاسني  03  20/01/2023 14:00 

06/00 احتاد حاسي الدالعة نادى منظر اجلميل مركب ورقلة   04  21/01/2023 14:00 

 معاجلة القضايا

 26/11/2022أ واسط   ليوم اتحاد السوفي      // تضامن السوفي      -   37: القضية رقم
 بعد االطالع على ورقة املقابلة 

 اتحاد السوفيبعد االطالع على تقرير حكم املقابلة حيث دون احلكم غياب إجازات فريق 
 اتحاد السوفيمل جترى املبارة بسبب غياب إجازات فريق 

  مل حيضر إجازات الالعبني اتحاد السوفيحيث ان فريق
 : قررت اللجنة ما يلي

 (0)مقابل صفر  (3)و ثالثة أهداف  (3)بثالثة نقاط تضامن السوفي و منح نقاط املقابلة لفريق اتحاد السوفيخسارة املقابلة لفريق 
 اتحاد السوفي دج لفريق 30000.00غرامة مالية قدرها 

 03/12/2022أ واسط   ليوم نجم باب الواد      // شهداء قمار      -   38: القضية رقم
 بعد االطالع على ورقة املقابلة 

 نجم باب الواديبعد االطالع على تقرير حكم املقابلة حيث دون احلكم غياب فريق 
 نجم باب الواديمل جترى املبارة بسبب غياب فريق 

  مل يربر سبب غيابه نجم باب الواديحيث ان فريق
 : قررت اللجنة ما يلي

 (0)مقابل صفر  (3)و ثالثة أهداف  (3)بثالثة نقاط شهداء قمار  و منح نقاط املقابلة لفريق نجم باب الواديخسارة املقابلة لفريق 
 نجم باب الوادي دج لفريق 30000.00غرامة مالية قدرها 

 



 03/12/2022أ واسط   ليوم مستقبل الحمادين      // اتحاد السوفي      -   39: القضية رقم
 بعد االطالع على ورقة املقابلة 

 بعد االطالع على تقرير حكم املقابلة حيث دون احلكم غياب الفريقني 
 مل جترى املبارة بسبب غياب الفريقني

 مل يربرا سبب غياهبما حيث ان الفريقني
 : قررت اللجنة ما يلي

 خسارة املقابلة للفريقني 
 اتحاد السوفي دج لفريق 30000.00غرامة مالية قدرها 
 مستقبل الحمادين دج لفريق 30000.00غرامة مالية قدرها 

 26/12/2022أ واسط   ليوم اتحاد الزاوية العابدية      // مستقبل الحمادين       -   40: القضية رقم
 بعد االطالع على ورقة املقابلة 

 اتحاد الزاوية العابديةبعد االطالع على تقرير حكم املقابلة حيث دون احلكم غياب فريق 
 اتحاد الزاوية العابديةمل جترى املبارة بسبب غياب فريق 

  مل يربر سبب غيابه اتحاد الزاوية العابديةحيث ان فريق
 : قررت اللجنة ما يلي

 (0)مقابل صفر  (3)و ثالثة أهداف  (3)بثالثة نقاط مستقبل الحمادين و منح نقاط املقابلة لفريق اتحاد الزاوية العابديةخسارة املقابلة لفريق 
 اتحاد الزاوية العابدية دج لفريق 30000.00غرامة مالية قدرها 

 26/12/2022أ واسط   ليوم اتحاد الرباح      // اتحاد النزلة      -   41: القضية رقم
 بعد االطالع على ورقة املقابلة 

 اتحاد الرباحبعد االطالع على تقرير حكم املقابلة حيث دون احلكم غياب فريق 
 اتحاد الرباحمل جترى املبارة بسبب غياب فريق 

  مل يربر سبب غيابه اتحاد الرباححيث ان فريق
 : قررت اللجنة ما يلي

 (0)مقابل صفر  (3)و ثالثة أهداف  (3)بثالثة نقاط اتحاد النزلة  و منح نقاط املقابلة لفريق اتحاد الرباحخسارة املقابلة لفريق 
 اتحاد الرباح دج لفريق 30000.00غرامة مالية قدرها 

 26/12/2022أ واسط   ليوم اتحاد حاسى الرمل       // امل ورقلة       -   42: القضية رقم
 بعد االطالع على ورقة املقابلة 

 اتحاد حاسى الرملبعد االطالع على تقرير حكم املقابلة حيث دون احلكم غياب فريق 
 اتحاد حاسى الرململ جترى املبارة بسبب غياب فريق 

  مل يربر سبب غيابه اتحاد حاسى الرملحيث ان فريق
 : قررت اللجنة ما يلي

 (0) مقابل صفر  (3)و ثالثة أهداف  (3)بثالثة نقاط امل ورقلة  و منح نقاط املقابلة لفريق اتحاد حاسى الرملخسارة املقابلة لفريق 



 اتحاد حاسى الرمل دج لفريق 30000.00غرامة مالية قدرها 
 26/12/2022أ واسط   ليوم مستقبل الرويسات      // امل سريع متليلي      -   43: القضية رقم

 بعد االطالع على ورقة املقابلة 
 مستقبل الرويساتبعد االطالع على تقرير حكم املقابلة حيث دون احلكم غياب فريق 

 مستقبل الرويساتمل جترى املبارة بسبب غياب فريق 
  مل يربر سبب غيابه مستقبل الرويساتحيث ان فريق

 : قررت اللجنة ما يلي
 (0)مقابل صفر  (3)و ثالثة أهداف  (3)بثالثة نقاط امل سريع متليلي  و منح نقاط املقابلة لفريق مستقبل الرويساتخسارة املقابلة لفريق 

 مستقبل الرويسات دج لفريق 30000.00غرامة مالية قدرها 
 26/12/2022أ واسط   ليوم اتحاد النزلة الوادي      // نجم باب الواد         -   44: القضية رقم

 بعد االطالع على ورقة املقابلة 
 نجم باب الواديبعد االطالع على تقرير حكم املقابلة حيث دون احلكم غياب فريق 

 نجم باب الواديمل جترى املبارة بسبب غياب فريق 
  مل يربر سبب غيابه نجم باب الواديحيث ان فريق

 : قررت اللجنة ما يلي
 (0)مقابل صفر  (3)و ثالثة أهداف  (3)بثالثة نقاط اتحاد النزلة الوادي  و منح نقاط املقابلة لفريق نجم باب الواديخسارة املقابلة لفريق 

 نجم باب الوادي دج لفريق 30000.00غرامة مالية قدرها 
 26/12/2022أ واسط   ليوم اتلتيك حاسي مسعود      // اتحاد انقوسة      -   45: القضية رقم

 بعد االطالع على ورقة املقابلة 
 اتلتيك حاسي مسعودبعد االطالع على تقرير حكم املقابلة حيث دون احلكم غياب فريق 

 اتلتيك حاسي مسعودمل جترى املبارة بسبب غياب فريق 
  مل يربر سبب غيابه اتلتيك حاسي مسعودحيث ان فريق

 : قررت اللجنة ما يلي
 (0)مقابل صفر  (3)و ثالثة أهداف  (3)بثالثة نقاط اتحاد انقوسة  و منح نقاط املقابلة لفريق اتلتيك حاسي مسعودخسارة املقابلة لفريق 

 اتلتيك حاسي مسعود دج لفريق 30000.00غرامة مالية قدرها 
 26/12/2022أ واسط   ليوم اوالد سيدي بلخير الشط      // شباب عين القديمة      -   46: القضية رقم

 بعد االطالع على ورقة املقابلة 
 سيارة االسعاف بعد االطالع على تقرير حكم املقابلة حيث دون احلكم غياب

 سيارة االسعافمل جترى املبارة بسبب غياب 
  مل حيضر سيارة االسعاف شباب عين القديمةحيث ان فريق

 : قررت اللجنة ما يلي
 (0)مقابل صفر  (3)و ثالثة أهداف  (3)بثالثة نقاط اوالد سيدي بلخير الشط  و منح نقاط املقابلة لفريق شباب عين القديمةخسارة املقابلة لفريق 



  شباب عين القديمة دج لفريق 5000.00غرامة مالية قدرها 
 29/12/2022أ واسط   ليوم نادي تقرت      // اتحاد السوفي      -   47: القضية رقم

 بعد االطالع على ورقة املقابلة 
 اتحاد السوفيبعد االطالع على تقرير حكم املقابلة حيث دون احلكم غياب فريق 

 اتحاد السوفيمل جترى املبارة بسبب غياب فريق 
  مل يربر سبب غيابه اتحاد السوفيحيث ان فريق

 : قررت اللجنة ما يلي
 (0)مقابل صفر  (3)و ثالثة أهداف  (3)بثالثة نقاط نادي تقرت   و منح نقاط املقابلة لفريق اتحاد السوفيخسارة املقابلة لفريق 

 اتحاد السوفي دج لفريق 30000.00غرامة مالية قدرها 
 29/12/2022أ واسط   ليوم مستقبل الحمادين      // ترجي تقديدين      -   48: القضية رقم

 بعد االطالع على ورقة املقابلة 
 مستقبل الحمادينبعد االطالع على تقرير حكم املقابلة حيث دون احلكم غياب فريق 

 مستقبل الحمادينمل جترى املبارة بسبب غياب فريق 
  مل يربر سبب غيابه مستقبل الحمادينحيث ان فريق

 : قررت اللجنة ما يلي
 (0)مقابل صفر  (3)و ثالثة أهداف  (3)بثالثة نقاط ترجي تقديدين  و منح نقاط املقابلة لفريق مستقبل الحمادينخسارة املقابلة لفريق 

 مستقبل الحمادين دج لفريق 30000.00غرامة مالية قدرها 
 29/12/2022أ واسط   ليوم مولودية حاسي مسعود      // شباب عين القديمة      -   49: القضية رقم

 بعد االطالع على ورقة املقابلة 
 طبيببعد االطالع على تقرير حكم املقابلة حيث دون احلكم غياب 

 طبيبمل جترى املبارة بسبب غياب 
  مل حيضر الطبيب شباب عين القديمةحيث ان فريق

 : قررت اللجنة ما يلي
 (0)مقابل صفر  (3)و ثالثة أهداف  (3)بثالثة نقاط مولودية حاسي مسعود  و منح نقاط املقابلة لفريق شباب عين القديمةخسارة املقابلة لفريق 

 شباب عين القديمة دج لفريق 5000.00غرامة مالية قدرها 
 01/01/2023أ واسط   ليوم اتحاد النخلة       // نجم باب الوادي      -   50: القضية رقم

 بعد االطالع على ورقة املقابلة 
 نجم باب الواديبعد االطالع على تقرير حكم املقابلة حيث دون احلكم غياب فريق 

 نجم باب الواديمل جترى املبارة بسبب غياب فريق 
  مل يربر سبب غيابه نجم باب الواديحيث ان فريق

 : قررت اللجنة ما يلي
 (0)مقابل صفر  (3)و ثالثة أهداف  (3)بثالثة نقاط اتحاد النخلة  و منح نقاط املقابلة لفريق نجم باب الواديخسارة املقابلة لفريق 



 نجم باب الوادي دج لفريق 30000.00غرامة مالية قدرها 
 01/01/2023أ واسط   ليوم قبة تماسين      // شباب سيدي بوعزيز      -   51: القضية رقم

 بعد االطالع على ورقة املقابلة 
 قبة تماسينبعد االطالع على تقرير حكم املقابلة حيث دون احلكم نقص العددي فريق 

 قبة تماسينمل جترى املبارة بسبب نقص العددي فريق 
  من قانون املنظم لبطولة الفئات الشبانية49تطبيق املادة : قررت اللجنة ما يلي

 (0)مقابل صفر  (3)و ثالثة أهداف  (3)بثالثة نقاط شباب سيدي بوعزيز  و منح نقاط املقابلة لفريق قبة تماسينخسارة املقابلة لفريق 
 قبة تماسين دج لفريق 5000.00غرامة مالية قدرها 

 01/01/2023أ واسط   ليوم وداد زلفانة      // ترجي مرماد      -   52: القضية رقم
 بعد االطالع على ورقة املقابلة 

 سيارة األسعافبعد االطالع على تقرير حكم املقابلة حيث دون احلكم غياب 
 سيارة األسعافمل جترى املبارة بسبب غياب 

 : قررت اللجنة ما يلي
 (0)مقابل صفر  (3)و ثالثة أهداف  (3)بثالثة نقاط وداد زلفانة  و منح نقاط املقابلة لفريق ترجى مرمادخسارة املقابلة لفريق 

 ترجي مرماد دج لفريق 5000.00غرامة مالية قدرها 
 01/01/2023أ واسط   ليوم رائد ثنية متليلي      // هالل غرداية      -   53: القضية رقم

 بعد االطالع على ورقة املقابلة 
 رائد ثنية متليليبعد االطالع على تقرير حكم املقابلة حيث دون احلكم غياب فريق 

 رائد ثنية متليليمل جترى املبارة بسبب غياب فريق 
  مل يربر سبب غيابه رائد ثنية متليليحيث ان فريق

 : قررت اللجنة ما يلي
 (0)مقابل صفر  (3)و ثالثة أهداف  (3)بثالثة نقاط شهداء قمار  و منح نقاط املقابلة لفريق رائد ثنية متليليخسارة املقابلة لفريق 

 رائد ثنية متليلي دج لفريق 30000.00غرامة مالية قدرها 
 03/01/2023أ واسط   ليوم شباب بني ثور      // مستقبل الرويسات      -   54: القضية رقم

 بعد االطالع على ورقة املقابلة 
 مستقبل الرويساتبعد االطالع على تقرير حكم املقابلة حيث دون احلكم غياب فريق 

 مستقبل الرويساتمل جترى املبارة بسبب غياب فريق 
  مل يربر سبب غيابه مستقبل الرويساتحيث ان فريق

 : قررت اللجنة ما يلي
 (0)مقابل صفر  (3)و ثالثة أهداف  (3)بثالثة نقاط شباب بني ثور  و منح نقاط املقابلة لفريق مستقبل الرويساتخسارة املقابلة لفريق 

 مستقبل الرويسات دج لفريق 30000.00غرامة مالية قدرها 
 06/01/2023أ واسط   ليوم مشعل حاسي مسعود // امل ورقلة       -   55: القضية رقم



 بعد االطالع على ورقة املقابلة 
 امل ورقلةبعد االطالع على تقرير حكم املقابلة حيث دون احلكم غياب طبيب من فريق 

 طبيبمل جترى املبارة بسبب غياب 
  من قانون املنظم لبطولة الفئات الشبانية14تطبيق املادة : قررت اللجنة ما يلي

 (0)مقابل صفر  (3)و ثالثة أهداف  (3)بثالثة نقاط مشعل حاسي مسعود  و منح نقاط املقابلة لفريق امل ورقلةخسارة املقابلة لفريق 
 امل ورقلة دج لفريق 5000.00غرامة مالية قدرها 

 12/01/2023أ واسط   ليوم تضامن السوفي //نادي تقرت       -   56: القضية رقم
 بعد االطالع على ورقة املقابلة 

 سيارة األسعافبعد االطالع على تقرير حكم املقابلة حيث دون احلكم غياب 
 سيارة األسعافمل جترى املبارة بسبب غياب 

 : قررت اللجنة ما يلي
 (0)مقابل صفر  (3)و ثالثة أهداف  (3)بثالثة نقاط تضامن السوفي   و منح نقاط املقابلة لفريق نادي تقرتخسارة املقابلة لفريق 

 نادي تقرت دج لفريق 5000.00غرامة مالية قدرها 

 12/01/2023أ واسط   ليوم شباب تبسبست      // شباب قبة تماسين      -   57: القضية رقم
 بعد االطالع على ورقة املقابلة 

 قبة تماسينبعد االطالع على تقرير حكم املقابلة حيث دون احلكم غياب فريق 
 قبة تماسينمل جترى املبارة بسبب غياب فريق 

  مل يربر سبب غيابه قبة تماسنحيث ان فريق
 : قررت اللجنة ما يلي

 (0)مقابل صفر  (3)و ثالثة أهداف  (3)بثالثة نقاط شباب تبسبسبت  و منح نقاط املقابلة لفريق قبة تماسينخسارة املقابلة لفريق 
 قبة تماسين دج لفريق 30000.00غرامة مالية قدرها 

 28/01/2023أ واسط   ليوم نادي تقرت      // مستقبل الحمادين      -   58: القضية رقم
 بعد االطالع على ورقة املقابلة 

 مستقبل الحمادينبعد االطالع على تقرير حكم املقابلة حيث دون احلكم غياب فريق 
 مستقبل الحمادينمل جترى املبارة بسبب غياب فريق 

  مل يربر سبب غيابه مستقبل الحمادينحيث ان فريق
 : قررت اللجنة ما يلي

 (0)مقابل صفر  (3)و ثالثة أهداف  (3)بثالثة نقاط نادي تقرت  و منح نقاط املقابلة لفريق مستقبل الحمادينخسارة املقابلة لفريق 
 مستقبل الحمادين دج لفريق 30000.00غرامة مالية قدرها 

 
 المسير اإلداري لمديرية التنظيم الرياضي

                                                                                                      عصماني ياسين


