
                                             
       

     
 

 رئيس اللجنة بوحفص  محمد

 كاتب اللجنة مالخ عبد القادر
 
 
 

 

 

27/01/2023 أكابر اتحاد زلفانة ≠ نجم القرارة   قضية رقم 45 المقابلة 
 

جازةاإلرقم  اسم النادي العقوبة اللون  اسم الالعب 
ار لعب سلبيذإن   تريعة عبد الرؤوف 22W47J0248 نجم القرارة 
ار لعب سلبيذإن   مسقم اسماعيل 22W47J0381 نجم القرارة 
ار لعب سلبيذإن   موالي ابراهيم سليمان 22W47J0145 اتحاد زلفانة 

ار لعب سلبيذإن   بهاز اسماعيل 22W47J0615 اتحاد زلفانة 
ار لعب سلبيذإن   بن غشي رمزي 22W47J0173 اتحاد زلفانة 
ار لعب سلبيذإن   غشي عبد الرزاق 22W47J0585 اتحاد زلفانة 
ار لعب سلبيذإن   لعور احمد حمزة 22W47J0578 اتحاد زلفانة 

 :غرامات 

و ذلك بسبب سوء  30/01/2023اجل شهر ابتداء من تاريخ ( في  زلفانةدج غرامة يدفعها نادي) اتحاد  500خمسمائة 

. (من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 013 )طبقا لنص المادة ( إنذارات 05للفريق ) التسيير  

 

28/01/2023 أكابر ترجي حفرة العباس ≠ امل حاسي القارة   قضية رقم 46 المقابلة 
 

جازةاإلرقم  اسم النادي العقوبة اللون  اسم الالعب 
 ايرو يوسف 22W47J0140 امل حاسي القارة طرد بسبب تحصيل على 

من القانون المنظم لبطولة كرة  103 )(نافدة طبقا لنص المادة  01)لمقابلة واحدة  باإلقصاءعاقب يانذارين 

.30/01/2023ابتداء من تاريخ ( القدم هواة  
ار لعب سلبيذإن   بودراع اسامة 22W47J0290 ترجي حفرة العباس 

 :غرامات 

الرابطة الوالئية لكرة القدم 
 غرداية

 

 

    االتحاد الجزائري لكرة القدم

 الرابطة  الجهوية لكرة القدم ورقلة

يـــم الشرفـــالقس  



و ذلك بسبب سوء  30/01/2023اجل شهر ابتداء من تاريخ ( في أمل حاسي القارةدج غرامة يدفعها نادي)  2.500

إلى تأخر في انطالق المباراة طبقا لنص المادةالمتمثل في تأخر حضور الفريق إلى الملعب األمر الذي أدى .التنظيم  

. (من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 131 )   

 
 

28/01/2023 أكابر امل واد نشو ≠ نادي االروقة   قضية رقم 47 المقابلة 
 

جازةاإلرقم  اسم النادي العقوبة اللون  اسم الالعب 
ار لعب سلبيذإن   بوكريوع محمد عبد الجبار 22W47J0367 نادي االروقة 
ار لعب سلبيذإن   بيدة مراد 22W47J0310 نادي االروقة 
ار لعب سلبيذإن   بيدة محمد 22W47J0220 نادي االروقة 
ار لعب سلبيذإن   بوحفص رضوان 22W47J0256 امل واد نشو 
ار لعب سلبيذإن   بن سانية مسعود 22W47J0077 امل واد نشو 
ار لعب سلبيذإن  واد نشوامل    22W47J0464 تريعة شهاب الدين 

 
 
 

28/01/2023 أكابر نادي الفتح ≠اهلي ضاية    قضية رقم 48 المقابلة 
 
 

جازةاإلرقم  اسم النادي العقوبة اللون  اسم الالعب 
ار لعب سلبيذإن  22W47J اهلي ضاية  0241  شويرب محمد عالء الدين 
 مولضاية عبد هللا 22W47J0020 اهلي ضاية بطاقة صفراء بسبب  

دج تدفع في اجل  .0001نافدة قدرها  مالية غرامة+  ( نافذة01احتجاجه على قرار الحكم يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة )

من قانون المنظم لبوطولة كرة القدم هواة( 101طبقا لنص المادة ) 30/01/2023شهر ابتداء من تاريخ   
ار لعب سلبيذإن   زوبيري يوسف 22W47J0183 نادي الفتح 

 


