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15المصادقة على نتائج المقابالت الجولة   01 
 

 

  (15) عشرالخامسةمقابالت الجولة 

 

10/03/2023الجمعة   

 

 المكان التوقٌت المقابلة مالحظة
30س14 مواهب بوثلجة نادي شٌحانً غٌاب شٌحانً (مركب رٌاضً)بوثلجة    

00-04 30س14 شباب زرٌزر اتحاد داغوسة  (ملعب بلدي)زرٌزر    
30س14 وداد بوحجار جمعٌة بحٌرة الطٌور غٌاب بحٌرة (ملعب بلدي)واد زٌتون    

الكرمة.غٌاب ع 30س14 وفاق عٌن الكرمة شباب عٌن العسل  (ملعب بلدي )عٌن الكرمة    
30س14 أمل عٌن خٌار وفاق الشط توقفت المقابلة (مركب رٌاضً)الطارف    

 ترجً عٌن العسل معفى

 

 

 



 

 02 دراسة القضاٌا

(أكابرصنف )10/03/2023 بتارٌخ    شباب عٌن العسل =   وفاق عٌن الكرمةمقابلة : 34قضٌة رقم  

.لم تجرى المقابلة -   

.نظرا لورقة التحكٌم-   

وفاق عٌن الكرمةنظرا لتقرٌر الحكم الذي ٌقر فٌه عدم إجراء اللقاء بسبب غٌاب فرٌق -   

.نظرا لتقرٌر محافظ اللقاء-   

30س14 بملعب عٌن الكرمة على الساعة 10/03/2023نظرا لبرمجة المقابلة بتارٌخ -   

  من القوانٌن العامة لالتحاد الجزائري لكرة القدم 62تطبٌق المادة : قررت اللجنة ما ٌلً

00 أهداف مقابل 03  بنتٌجة وفاق عٌن الكرمةخسارة  فرٌق -   

.(مرحلة اإلٌاب)  وفاق عٌن الكرمةمن رصٌد فرٌق  (06)خصم ستة نقاط -   

مرحلة اإلٌاب13/04/2023 دج لوفاق عٌن الكرمة تسدد قبل 15000غرامة مالٌة تقدر ب -   

. وفاق عٌن الكرمة هو الثالثاعتبار غٌاب فرٌق نادي    

  من القوانٌن العامة لالتحاد الجزائري لكرة القدم  63تطبٌق المادة: قررت اللجنة ما ٌلً

.صنف أكابر انسحاب نهائً لفرٌق وفاق عٌن الكرمة  

(صنف أكابر)10/03/2023 بتارٌخ  نادي شٌحانً =   مواهب بوثلجة مقابلة  :35قضٌة رقم  

.لم تجرى المقابلة -   

.نظرا لورقة التحكٌم-   

نادي شٌحانًنظرا لتقرٌر الحكم الذي ٌقر فٌه عدم إجراء اللقاء بسبب غٌاب فرٌق -   

.نظرا لتقرٌر محافظ اللقاء-   

30س14 بملعب بوثلجة على الساعة 10/03/2023نظرا لبرمجة المقابلة بتارٌخ -   

  من القوانٌن العامة لالتحاد الجزائري لكرة القدم 62تطبٌق المادة : قررت اللجنة ما ٌلً

00 أهداف مقابل 03  بنتٌجة نادي شٌحانًخسارة  فرٌق -   

.(مرحلة اإلٌاب)  نادي شٌحانًمن رصٌد فرٌق  (06)خصم ستة نقاط -   

مرحلة اإلٌاب13/04/2023 دج لوفاق عٌن الكرمة تسدد قبل 15000غرامة مالٌة تقدر ب -   

2023-2022هو الثالث للموسم الرٌاضً  شٌحانً اعتبار غٌاب فرٌق نادي  

  من القوانٌن العامة لالتحاد الجزائري لكرة القدم  63تطبٌق المادة: قررت اللجنة ما ٌلً

.صنف أكابر انسحاب نهائً لفرٌق نادي شٌحانً  

 



 

10/03/2023 بتارٌخ جمعٌة بحٌرة الطٌور =   وداد بوحجارمقابلة : 36قضٌة رقم  

(صنف أكابر)  

.لم تجرى المقابلة -   

. التحكٌمبناء على ورقة-   

تنقل الفرٌق لبلدٌة واد  الذي ٌقر فٌه عدم  رئٌس نادي فرٌق جمعٌة بحٌرة الطٌور تقرٌربناء على- 

.وسٌلة نقل و الظروف المالٌة الحرجة إلجراء المقابلة بسبب غٌاب زٌتون  

30س14 بملعب واد زٌتون على الساعة 10/03/2023نظرا لبرمجة المقابلة بتارٌخ -   

  من القوانٌن العامة لالتحاد الجزائري لكرة القدم 62تطبٌق المادة : قررت اللجنة ما ٌلً

00 أهداف مقابل 03  بنتٌجة نادي جمعٌة بحٌرة الطٌورخسارة  فرٌق -   

.(مرحلة اإلٌاب)   جمعٌة بحٌرة الطٌور من رصٌد فرٌق (06)خصم ستة نقاط -   

مرحلة اإلٌاب13/04/2023 دج لوفاق عٌن الكرمة تسدد قبل 15000غرامة مالٌة تقدر ب -   

 

 

16برمجة مقابالت الجولة   03 

  (16) عشرالسادسةمقابالت الجولة 

 

17/03/2023الجمعة   

 المكان التوقٌت المقابلة مالحظة
30س14 جمعٌة بحٌرة الطٌور ترجً عٌن العسل  (مركب رٌاضً)بوثلجة    

30س14 شباب عٌن العسل مواهب بوثلجة  (ملعب بلدي)عٌن العسل    
30س14 وداد بوحجار شباب زرٌزر  (ملعب بلدي)واد زٌتون    

أمل عٌن خٌار– وفاق الشط - اتحاد داغوسة معفى  

 

 

 



15ترتٌب الجولة   04 
 

 

2023-2022الموسم الرٌاضً   
الرق الفرق الرمز النقاط ل ر ت خ له علٌه الفارق مالحظات

 م

 +28  06  34  00  04  10  14  34 USMD  01 اتحاد داغوسة  

 +30  13 43 01  04  08  13 28 AMB  02  مواهب بوثلجة  

 +18  12  30  02  04  08  14  28 CRBAA 03 شباب عٌن العسل 

 +11  16  27  03  05  06  14  23 CRBZ  04 شباب زرٌزر 

 +00  22  22  07  02  05  14  17 WAB  05  وداد بوحجار 

 -05  25  20  05  03  07  15  24-09=15 ESEC  06 وفاق الشط 

 -08  30  22 09  01  04  14  13 AAKH 07 أمل عٌن خٌار 

 -29  45  16  10  00  03  13  09-03=06 ESBAA  08 ترجً عٌن العسل 

 -29  41  12  10  02  02  14  08-06=02 ASBT  09 جمعٌة بحٌرة الطٌور 

 10  نادي شٌحانً  NRAC انسحاب نهائً 

 11 وفاق عٌن الكرمة  WAK انسحاب نهائً 

 12 اتحاد بوقوس USBB انسحاب نهائً 

                       . من القوانٌن العامة لالتحاد الجزائري لكرة القدم63تطبٌق المادة  .  :مالحظة

  وفاق عٌن الكرمة  بعد تسجٌلهم الغٌاب–نادي شٌحانً - إعالن االنسحاب النهائً لفرق اتحاد بوقوس

.الثالث  وعلٌه اعتماد كل نتائج مرحلة الذهاب وإلغاء كل نتائج مرحلة اإلٌاب   

 

 

 

 

 


