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محضر اإلجتماع رقم 2022 / 08
ليوم األحد  24أفريل 2022

الحضور :السادة:
العيد تريعة ........:رئيس اللجنة
صالح فرطاس ...... :مقرر للجنة.
محمد العربي بوعقدية ....... :عضو.
في الرابع والعشرين من شهر أفريل من سنة ألفين وإثنين وعشرين ،على الساعة
العاشرة صباحا ،عقدت المديرية الجهوية لتنظيم المنافسات إجتماعها الدوري ،وذلك
بمقر الرابطة الجهوية لكرة القدم لعنابة.
جدول األعمال:
 )1ـ دراسة القضايا العالقة.
 )2ـ إعتماد نتائج الجوالت  21و 22لبطولة الجهوي األول.
 )3ـ إعتماد نتائج الجوالت  20و  21و 22لبطولة الجهوي الثاني.
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 )1ـ دراسة القضايا العالقة:
القضية رقم :12
مقابلة :شباب وادي الشحم = ترجي الديار الزقاء (أكابر) ليوم :2022/04/08
اللقاء لم يجر.
ـ بالنظر إلى ورقة المقابلة.
ـ بالنظر إلى تقرير حكم المقابلة
ـ بالنظر إلى تقرير محافظ المباراة.
ـ حيث أن المقابلة كانت مبرمجة ليوم  2022/04/08بملعب حمام النبائل البلدي على
الساعة  14سا.30
ـ حيث أن الحكم أشار على ورقة المقابلة بأن اللقاء لم يجر بسبب غياب فريق ترجي
الديار الزرقاء وعدم إلتحاقه بالملعب رغم انتظار مهلة قانونية.
 نظرا لما تقدم فإن
اللجنة الجهوية لتنظيم المنافسات تقرر:
 إعتماد خسارة فريق ترجي الديار الزرقاء نقاط المباراة من باب العقوبة (غياب)،
بنتيجة (.)3 / 0
 خصم  6نقاط من رصيد فريق ترجي الديار الزرقاء (أكابر) (المخالفة رقم  1في
مرحلة العودة من البطولة) طبقا لنص المادة  62من القوانين العامة للفاف.
 اعتماد فوز شباب وادي الشحم بنقاط المباراة بنتيجة (.)0 / 3
 فرض غرامة بقيمة  30.000.00دج على فريق ترجي الديار الزرقاء.
 هذا القرار يدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ 2022/04/12

القضية رقم :013
مقابلة :أمل عين خيار = وفاق عنابة (أكابر) ليوم :2022/04/09
اللقاء لم يجر.
ـ بالنظر إلى ورقة المقابلة.
ـ بالنظر إلى تقرير حكم المقابلة
ـ بالنظر إلى تقرير محافظ المباراة.
ـ حيث أن المقابلة كانت مبرمجة ليوم  2022/04/09بملعب زواغي علي بالطارف على
الساعة  14سا.30
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ـ حيث أن الحكم أشار على ورقة المقابلة بأن اللقاء لم يجر بسبب غياب فريق أمل عين
خيار وعدم إلتحاقه بالملعب رغم انتظار مهلة قانونية.
 نظرا لما تقدم فإن
اللجنة الجهوية لتنظيم المنافسات تقرر:
 إعتماد خسارة فريق أمل عين خيار نقاط المباراة من باب العقوبة (غياب) ،بنتيجة
(.)3 / 0
 خصم  6نقاط من رصيد فريق أمل عين خيار (أكابر) (المخالفة رقم  2في مرحلة
العودة من البطولة) طبقا لنص المادة  62من القوانين العامة للفاف.
 اعتماد فوز وفاق عنابة بنقاط المباراة بنتيجة (.)0 / 3
 فرض غرامة بقيمة  30.000.00دج على فريق أمل عين خيار.
 هذا القرار يدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ .2022/04/11

القضية رقم :014
مقابلة :ترجي الديار الزرقاء = أمل مداوروش (أكابر) ليوم :2022/04/11
اللقاء لم يجر.
ـ بالنظر إلى ورقة المقابلة.
ـ بالنظر إلى تقرير حكم المقابلة
ـ بالنظر إلى تقرير محافظ المباراة.
ـ حيث أن المقابلة كانت مبرمجة ليوم  2022/04/11بملعب عبد الرحمان عرعار بسوق
أهراس على الساعة  14سا.30
ـ حيث أن الحكم أشار على ورقة المقابلة بأن اللقاء لم يجر بسبب غياب فريق أمل
مداوروش وعدم إلتحاقه بالملعب رغم انتظار مهلة قانونية.
 نظرا لما تقدم فإن
اللجنة الجهوية لتنظيم المنافسات تقرر:
 إعتماد خسارة فريق أمل مداوروش نقاط المباراة من باب العقوبة (غياب) ،بنتيجة
(.)3 / 0
 خصم  6نقاط من رصيد فريق أمل مداوروش (أكابر) (المخالفة رقم  1في مرحلة
العودة من البطولة) طبقا لنص المادة  62من القوانين العامة للفاف.
 اعتماد فوز ترجي الديار الزرقاء بنقاط المباراة بنتيجة (.)0 / 3
 فرض غرامة بقيمة  30.000.00دج على فريق أمل مداوروش.
 هذا القرار يدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ 2022/04/14
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 )2ـ إعتماد نتائج بطولة الجهوي األول:
 المجموعة "أ":
الجولة 17 :ليوم :الخميس  07أفريل 2022
الفريق المحلي
فرفوس بئر العاتر
إتحاد حمام الشاللة
شباب وادي الزناتي
وفاق تبسة
نجم تاملوكة

النتيجة
1/7
0/4
0/2
1/2
1/1

الفريق الزائر
شباب هواري بومدين
أولمبي الونزة
أمل برج صباط
نجم العقلة
إتحاد سدراتة

مالحظات

الجولة 18 :واألخيرة ليوم :اإلثنين  11أفريل 2022
الفريق المحلي
أولمبي الونزة
نجم العقلة
أمل برج صباط
إتحاد سدراتة
شباب هواري بومدين

النتيجة
6/1
3/5
3/1
1/2
0/1

الفريق الزائر
شباب وادي الزناتي
نجم تاملوكة
وفاق تبسة
فرفوس بئر العاتر
إتحاد حمام الشاللة

مالحظات

 المجموعة "ب":
الجولة 21 :ليوم :الخميس  07أفريل 2022
الفريق المحلي
نجم البسباس
إتحاد بلخير
أولمبي بومهرة
مولودية برحال
إتحاد الحجار

الفريق الزائر
النتيجة
شباب هيليوبوليس
0/3
نادي بوشقوف
3/0
إتحاد بوخضرة
2/4
جيل شبيطة مختار
3/2
جيل طاشة
1/2
مولودية عين عالم :معفى

مالحظات

الجولة 22 :واألخيرة ليوم :اإلثنين  11أفريل 2022
الفريق المحلي
شباب هيليوبوليس
إتحاد بوخضرة
نادي بوشقوف

النتيجة
6/0
2/6
1/3

الفريق الزائر
إتحاد الحجار
إتحاد بلخير
نجم البسباس

مالحظات
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جيل طاشة
جيل شبيطة مختار

5/3
0/1
مولودية برحال:

مولودية عين عالم
أولمبي بومهرة
معفى

 )2ـ إعتماد نتائج بطولة الجهوي الثاني:
 المجموعة "أ":
الجولة 20 :ليوم :السبت  02أفريل 2022
الفريق المحلي
نجم النمامشة الشريعة
وفاق سوق أهراس
ترجي الديار الزرقاء
إتحاد الدريعة

أمل مداوروش

الفريق الزائر
النتيجة
إتحاد بورياشي يوسف
1/0
شبيبة بئر مقدم
0/2
مولودية سوق أهراس
4/3
مولودية الشريعة
 0 / 3بالعقوبة
شباب وادي الشحم
 4 / 0بالعقوبة
أمل بئر بوحوش ... :معفى

مالحظات

 CDقضية رقم 455
قضية رقم 010

الجولة 21 :ليوم :الجمعة  08أفريل 2022
الفريق المحلي
مولودية سوق أهراس
شبيبة بئر مقدم
مولودية الشريعة
إتحاد بورياشي يوسف
شباب وادي الشحم

الفريق الزائر
النتيجة
نجم النمامشة الشريعة
2/3
أمل بئر بوحوش
0/1
وفاق سوق أهراس
4/1
إتحاد الدريعة
0/1
ترجي الديار الزرقاء
 0 / 3بالعقوبة
وفاق سوق أهراس ... :معفى

مالحظات

قضية رقم 012



الجولة 22 :واألخيرة ليوم :الثالثاء  12أفريل 2022
الفريق المحلي
ترجي الديار الزرقاء
أمل بئر بوحوش
وفاق سوق أهراس
إتحاد الدريعة
نجم النمامشة الشريعة


النتيجة

الفريق الزائر

 0 / 3بالعقوبة
3/3
4/3
3/4
0/2

أمل مداوروش

مولودية الشريعة
إتحاد بورياشي يوسف
مولودية سوق أهراس
شباب وادي الشحم
شبيبة بئر مقدم ... :معفى

مالحظات
قضية رقم 014
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 المجموعة "ب":
الجولة 20 :ليوم :السبت  02أفريل 2022
الفريق المحلي
جيل جبالة خميسي
أولمبي قلعة بوصبع
شبيبة الشرفة
الحماية المدينة قالمة
جيل الحروشي

الفريق الزائر
النتيجة
جيل مجاز عمار
2/0
وفاق بوعاتي محمود
1/2
آمال قالمة
0/2
شباب حجار الديس
0/2
إتحاد سيدي عمار
1/2
شباب العلمة ... :معفى

مالحظات

الجولة 21 :ليوم :الجمعة  08أفريل 2022
الفريق المحلي
جيل مجاز عمار
وفاق بوعاتي محمود
آمال قالمة
شباب حجار الديس
إتحاد سيدي عمار

النتيجة
0/3
2/3
2/1
9/2
2/3
جيل الحروشي

الفريق الزائر
الحماية المدينة قالمة
شباب العلمة
أولمبي قلعة بوصبع
شبيبة الشرفة
جيل جبالة خميسي
 ... :معفى

مالحظات

الجولة 22 :واألخيرة ليوم :الثالثاء  12أفريل 2022
الفريق المحلي
الحماية المدينة قالمة
أولمبي قلعة بوصبع
شبيبة الشرفة
جيل جبالة خميسي
شباب العلمة

النتيجة
4/1
0/1
1/3
3/0
1/7
وفاق بوعاتي محمود

الفريق الزائر
إتحاد سيدي عمار
شباب حجار الديس
جيل مجاز عمار
جيل الحروشي
آمال قالمة
 ... :معفى

مالحظات

 المجموعة "ج":
الجولة 20 :ليوم :السبت  02أفريل 2022
الفريق المحلي
جيل سيدي سالم
وداد أمل بوحجار
شباب وادي الذهب
صلب عنابة
جمعية بن مهيدي

الفريق الزائر
النتيجة
جيل سيبوس الجديد
0/0
نادي شيحاني
2/5
أسرة سريع البوني
5/0
نادي القالة
0/1
أمل عين خيار
 0/3بالعقوبة
وفاق عنابة  ... :معفى

مالحظات

قضية رقم 011
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الجولة 21 :ليوم :الجمعة  08أفريل 2022
الفريق المحلي
نادي القالة
جيل سيبوس الجديد
نادي شيحاني
أسرة سريع البوني
أمل عين خيار

الفريق الزائر
النتيجة
وداد أمل بوحجار
3/9
جمعية بن مهيدي
2/5
شباب وادي الذهب
0/2
جيل سيدي سالم
2/4
وفاق عنابة
السبت
صلب عنابة ... :معفى

مالحظات

الجولة 22 :واألخيرة ليوم :الثالثاء  12أفريل 2022
الفريق المحلي
جيل سيدي سالم
وداد أمل بوحجار
شباب وادي الذهب
وفاق عنابة
جمعية بن مهيدي

الفريق الزائر
النتيجة
نادي شيحاني
1/3
صلب عنابة
4/0
نادي القالة
1/4
جيل سيبوس الجديد
3/2
أسرة سريع البوني
2/1
أمل عين خيار  ... :معفى

مالحظات

رفعت الجلسة في حدود الساعة الثانية زواال
رئيس اللجنة:
تريعة العيد

مقرر اللجنة:
فرطــاس صالح

