
 
 
 
 
 
 

 

 االتحادية الجزائرية لكرة القدم

 

 الرابطة الجهوية ورقلة
 الرابطة الوالئية تمنراست

 
  

   لجنة االنضبــــــــاط
 

 2023 – 2022  المـــــوسم الرياضي
 

 07  رقم المحضــــــــــر
 

 17/01/2023  تاريخ انعقاد الجلسة

 
 

 القضايا إستنادا على نصوص القانون  الجديد المنظم لبطولة كرة القدم دراسة 

 90/60/0202قسم الهواة اإلصدار األخير

 
 

 (ب-أ (لفئة األكابرالفوج الشرفيمقابالت بطولة 
 
 
 

 
 
 
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 اتحاد مليانة شباب وفاق الضاية 13/01/2023 07 47

 بعد اإلطالع على ورقة المقابلة  -

 بعد االطالع على تقرير الحكم الرئيسي -

د من الشوط االول ودام 23سيارة االسعاف من الملعب في الدقيقة  خروج حيث صرح الحكم الرئيسي عن  -

 . يقةدق 15د حيث اعلن عن صافرة نهاية المقابلة بعد انقضاء المدة القانونية 45غيابها الى غاية الدقيقة 

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة )مرحلة الذهاب( 21تطبيق نص المادة 

 ( اتحاد مليانة ) لصالح نادي  00 – 03( بنتيجة الضايةشباب وفاق خسارة المقابلة بالنسبة لنادي ) -

( في أجل شهر  الضايةشباب وفاق  )( غرامة نافذة يدفعها نادي دج0003) ف دينار جزائري الآ ثالثة -

 17/01/2023إبتداء من تاريخ 



 عقوبات:
 

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ مليانةاتحاد غرامة نافذة يدفعها نادي ) دج5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

طبقا لنص جلوس بعض االشخاص الغير مرخص لهم على دكة البدالء  المتمثل في سوء التنظيم بسبب  17/01/2023

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة.( 131المادة )

-  

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ وفاق الضايةشباب غرامة نافذة يدفعها نادي ) دج5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 17/01/2023

 هواة.(

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ اتحاد مليانةغرامة نافذة يدفعها نادي ) دج5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 17/01/2023

 هواة.(

 
 ئرالفريق الزا الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 وداد الساهلة الشرقية مستقبل الجماهيرية 13/01/2023 07 48
 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب
  بسبب اهانة الحكمحمراء بطاقة  J0091 وداد الساهلة الشرقية محمد رضوان البحاص

  اللعب الخطيربطاقة صفراء بسبب  J0103 الجماهيرية لمغربي عبد الرشيد
 

 عقوبات:
 
خ يت إقصاء نافذة إبتداء من تارابالمق 04بـ j 0091الالعب محمد رضوان البحاص رخصة عاقب ي -

خ ريأجل شهر إبتداء من تافي  (الساهلة الغربيةنادي ) هادفعيدج  5.000+ غرامة نافدة قدرها  17/01/2023
 ون المنظم لبطولة كرة القدم هواة.(من القان 112لنص المادة   طبقا) 17/01/2023

 
( في أجل شهر إبتداء من تاريخ الشرقيةوداد الساهلة غرامة نافذة يدفعها نادي ) دج5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 17/01/2023

 هواة.(

 
 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 امل تاغرم ليقرسيتي اقبور 13/01/2022 07 49
 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب
  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0112 ليفر سيتي بلهيبة فارس
  تضيع الوقتبطاقة صفراء بسبب  J0136 ليفر سيتي باللي سفيان

  اللعب الخشنبطاقة صفراء بسبب  J0108 ليفر سيتي االخضاري اسامة
  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0014 امل تاغرم بن ايعيش جمال الدين

  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0333 امل تاغرم باسويلم محمد العيد
 

 :عقوبات
( في أجل شهر إبتداء من تاريخ اقبورليفر سيتي غرامة نافذة يدفعها نادي ) دج5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 17/01/2023

 هواة.(



 

 عقوبات:
( في أجل شهر إبتداء من تاريخ اتحاد الكهرباءغرامة نافذة يدفعها نادي ) دج5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 17/01/2023

 هواة.(

 
  

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 شباب تحت لقصر الساهلة الغربية 14/01/2023 07 51

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

  عرقلة الالعب بطاقة صفراء بسبب  J0544 الغربيةالساهلة  بلحمدو محمد عبدهللا
 عقوبات:

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ الغربيةالساهلة غرامة نافذة يدفعها نادي ) دج5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 17/01/2023

 هواة.(

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ لقصرشباب تحت غرامة نافذة يدفعها نادي ) دج5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 17/01/2023

 هواة.(

 
 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 أولمبيك فقارة الزوى االتحاد الرياضي عين صالح 14/01/2023 07 52
 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب
  لمس الكرة باليدبطاقة صفراء بسبب  J0435 االتحاد الرياصي فيضل محمد أشرف

  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J1074 أولمبيك الفقارة بوشيخي الجياللي
 عقوبات:

( في أجل شهر إبتداء من صالح عين الرياضياالتحاد غرامة نافذة يدفعها نادي ) دج5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

من القانون المنظم لبطولة كرة  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 17/01/2023تاريخ 

 القدم هواة.(

 
 
 
 
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 اتحاد سمباك اينغر اتحاد الكهرباء 14/01/2023 07 50

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0299 اتحاد سمباك  بلبركه عبد المجيد
  اللعب الخشنبطاقة صفراء بسبب  J0625 اتحاد الكهرباء سلمان مبارك
عدم احترام بطاقة صفراء بسبب  J0591 اتحاد الكهرباء ديهمي الحاج

 خط المرمى عند تنفيذ ركلة الجزاء
 



 
 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 جيل حاسي لحجار امل الساهلة الشرفية 14/01/2023 07 53
 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب
  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0234 امل الساهلة الشرقية بن قازو عبد الغني

  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0124 امل الساهلة الشرقية  برنيصات عبد العزيز
  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0411 حاسي لحجار بن أحمد سليمان
  اللعب الخطيربطاقة صفراء بسبب  J0386 حاسي لحجار بوحاص زكرياء

 
 عقوبات:

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ الساهلة الشرقيةامل غرامة نافذة يدفعها نادي ) دج5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 17/01/2023

 هواة.(

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ حاسي لحجارجيل غرامة نافذة يدفعها نادي ) دج5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 17/01/2023

 هواة.(

-  

 
 
 

 19اقل من مقابالت بطولة فئة 
 

 

 
 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 ليفر سيتي اقبور شبيبة عين صالح 12/01/2023  54
 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب
  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0239 شبيبة عين صالح عبداللي ريان تقي الدين

  بسبب  حمراءبطاقة  J0691 شبيبة عين صالح بايازيد ابراهيم
  عرقلة الالعببسبب  حمراءبطاقة  J0691 ليفر سيتي اقبور رحيم مرغيدو

 
 عقوبات:

 
 17/01/2023خ يإقصاء نافذة إبتداء من تارواحدة  لةابمق (01بـ j 0691رخصة بايازيد ابراهيم الالعب عاقب ي -

  17/01/2023خ ريأجل شهر إبتداء من تافي  (عين صالحشبيبة نادي ) هادفعيدج  1.000+ غرامة نافدة قدرها 
 
 
 
 
 



 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 الساهلة الغربية تحت لقصر  12/01/2023  55

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

  التدخل الخشنبطاقة صفراء بسبب  J0585 تحت لقصر اعراب ياسين
 

 

 
 
 
 

 إستئناف
 
  

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 وفاق الفقارة نجم البركه 30/12/2022 06 33

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J2083 وفاق الفقارة بن زايد عبد الغفور
  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0961 نجم البركه ارياهلل عبدالباري

 
 هار بطاقة الهوية للطبيباحتراز بخصوص عدم استظ

 
 هار بطاقة الهوية للطبيب نادي)نجم البركه( بخصوص عدم استظ احتراز تم تدوينه من قبل -
 مرفوضمن حيث الشكل : اإلحتراز   -
 : المضمونمن حيث   -
 
قد اعترض على الشخص الذي تم تقديمه من طرف نادي وفاق الفقارة  حيث ان النادي الرياضي )نجم البركه( -

لمسناه في  على انه طبيب الفريق وهذا استنادا لعدم استظهار بطاقة الطبيب المهنية او الرخصة الرياضية وهذا ما
من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  21ورقة المقابلة حيث ان اسم الطبيب غير متواجد وهذا ما يتنافى والمادة 

بطاقة  على فريق نجم البركه عدم المشاركه في هذه المقابلة اال بوجود رخصة اوهواة حيث كان من باب اولى 
 ادي وفاق الفقارة .تثبت هوية الشخص المقدم كطبيب للفريق المضيف ن

ترخيص تم تقديمه من على وقد استند الحكم حسب قوله ة بدون حضور الطبيب اعدم لعب المبار توجبحيث  -
  .من طرفهم طرف نادي وفاق الفقارة يبين حقيقة الشخص المقدم 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 مستقبل الجماهيرية شباب سالفن  12/01/2023  56

 بعد اإلطالع على ورقة المقابلة  -

 بعد االطالع على تقرير الحكم الرئيسي -

 لم تجرى بسبب غياب فريق مستقبل الجماهيرية حيث صرح الحكم الرئيسي  -

 ( مستقبل الجماهيرية ) لصالح نادي  00 – 03( بنتيجة سالفنشباب خسارة المقابلة بالنسبة لنادي ) -

 

 



 
 لهذه األسباب وألجلها قررت اللجنة

 
 من حيث الشكل: اإلحتراز مرفوض -
 :المضمون من حيث  -
رفض االحتراز المرفوع من طرف )نادي البركه ( إلنعدام األسس القانونية مع اإلبقاء على نتيجة المقابلة على  -

 .حالها
 

 عقوبات:
 
( في أجل شهر إبتداء من تاريخ  نجم البركهغرامة نافذة يدفعها نادي )  دج 20.000عشرون الف دينار جزائري  -

بسبب عدم تأكيد اإلحتراز المدون على ورقة المقابلة من خالل عدم إحترام اإلجراءات المنصوص  18/01/2023
 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة.( 86)عليها )عدم تقديم وصل حقوق دراسة اإلحتراز( طبقا لنص المادة 

 
 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 مشعل اقبور أولمبيك الفقارة 07/01/2023 06 44
 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب
  بطاقة حمراء لحصوله على انذارين J0033 مشعل اقبور سهالوي الصديق

 القدم هواة(. من القانون المنظم لبطولة كرة 103( نافذة طبقا لنص المادة )01يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة)
 

 الباقي دون تغير
 
 
بالنسبة للفرق التي أودعت ملفاتها على مستوى الرابطة الوالئية بغرض الحصول على رخص المدربين ولم يتم  -

تمكينها من الرخص فإنه تقرر إعفاءها من دفع الغرمات الى غاية تمكينها من الرخص ويتعين على كل فريق 
 منحه الرخصة التقرب من الرابطة في أقرب األجال لتسليمه تفويض مؤقتا الى غاية 

بالنسبة الندية قسم الشرفي والتي تم معاقبتها بسبب عدم حضور المدرب بغرامة قدرها  خمسة عشرة الف دينار  -
 02فقرة  53طبقا لنص المادة )دج  5000خمس االف دينار جزائري  الى دج قد تم تخفيضها 15.000جزائري 

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة.(

 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة قضيةرقم ال

 مولودية اينغر نادي البركه 17/12/2022 04 10
 
 (مولودية اينغرالغاء غرامة عدم حضور المدرب الموقعة على نادي ) -
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 امل الشويطر شباب سالفن  16/12/2022 04 11
 
 الغاء غرامة عدم حضور المدرب الموقعة على نادي )شباب سالفن( -
 (أمل الشويطرالغاء غرامة عدم حضور المدرب الموقعة على نادي ) - -
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 االتحاد الرياضي  اولمبيك الفقارة 16/12/2022 02 14



 
 (أولمبيك الفقارةالمدرب الموقعة على نادي )الغاء غرامة عدم حضور  -
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 امل تاغرم شباب تيديكلت 17/12/2022 02 15
 
 (امل تاغرمالغاء غرامة عدم حضور المدرب الموقعة على نادي ) -
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 الساهلة الشرقيةامل  مشعل اقبور  17/12/2022 02 17
 
 (امل تاغرمالغاء غرامة عدم حضور المدرب الموقعة على نادي ) -
 
( في أجل شهر إبتداء من تاريخ أمل الساهلة الشرقيةغرامة نافذة يدفعها نادي ) دج 5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة.( 02فقرة  53طبقا لنص المادة )بسبب عدم حضور مدرب النادي  20/12/2022

 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 وفاق الفقارة امل الشويطر  23/12/2022 05 19
 
 (امل الشويطرالغاء غرامة عدم حضور المدرب الموقعة على نادي ) -
 
 (وفاق الفقارةالمدرب الموقعة على نادي )الغاء غرامة عدم حضور  -
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 شباب سالفن مولودية إينغر  23/12/2022 05 20
 
 (مولودية اينغرالغاء غرامة عدم حضور المدرب الموقعة على نادي ) -
 (سالفنشباب الغاء غرامة عدم حضور المدرب الموقعة على نادي ) -
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 مشعل اقبور اتحاد الكهرباء 23/12/2022 03 22
 
 (مشعل اقبورالغاء غرامة عدم حضور المدرب الموقعة على نادي ) -
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 الساهلة الغربية اينغراتحاد سمباك  24/12/2022 03 24
 
 (اتحاد سمباك اينغرالغاء غرامة عدم حضور المدرب الموقعة على نادي ) -
 (الساهلة الغربيةالغاء غرامة عدم حضور المدرب الموقعة على نادي ) -
 
 
 
 



 
 
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 تاغرمامل  االتحاد الرياضي 27/12/2022 04 25
 
 (امل تاغرمالغاء غرامة عدم حضور المدرب الموقعة على نادي ) -
( في أجل شهر إبتداء من تاريخ الرياضياالتحاد غرامة نافذة يدفعها نادي ) دج 5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

 لبطولة كرة القدم هواة.(من القانون المنظم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 03/01/2023

 
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 جيل حاسي لحجار أولمبيك الفقارة 27/12/2022 04 27
 
 (أولمبيك الفقارةالغاء غرامة عدم حضور المدرب الموقعة على نادي ) -
 
( في أجل شهر إبتداء من تاريخ لحجارجيل حاسي غرامة نافذة يدفعها نادي ) دج 5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة.( 02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 03/01/2023

 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 اتحاد مليانة تحت لقصر 17/12/2022 02 13
 
 20/12/2023( في أجل شهر إبتداء من تاريخ تحت لقصرغرامة نافذة يدفعها نادي ) دج 5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة.( 02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة )

 

 20/12/2023( في أجل شهر إبتداء من تاريخ اتحاد مليانةغرامة نافذة يدفعها نادي ) دج 5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة.( 02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة )

 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 اتحاد الكهرباء الغربية الساهلة  17/12/2022 02 16
 
( في أجل شهر إبتداء من تاريخ اتحاد الكهرباءغرامة نافذة يدفعها نادي ) دج 5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة.( 02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 20/12/2023

 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ المحضر

 جيل حاسي لحجار االتحاد الرياضي اقسطن 19/12/2022 04
 
( في أجل شهر إبتداء من تاريخ االتحاد اقسطنغرامة نافذة يدفعها نادي ) دج 5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

 هواة.(من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 20/12/2023

 

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ لحجارجيل حاسي غرامة نافذة يدفعها نادي ) دج 5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

 ن المنظم لبطولة كرة القدم هواة.(من القانو 02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 20/12/2023



 

 

 

 الفريق الزائر المضيفالفريق  التاريخ الجولة رقم القضية

 اتحاد مليانة  اتحاد الكهرباء 27/12/2022 04 26
 
( في أجل شهر إبتداء من تاريخ الكهرباءاتحاد غرامة نافذة يدفعها نادي ) دج 5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

 لبطولة كرة القدم هواة.(من القانون المنظم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 03/01/2023

 
 03/01/2023( في أجل شهر إبتداء من تاريخ مليانةاتحاد غرامة نافذة يدفعها نادي ) دج 5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة.( 02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة )

 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 اولمبيك الفقارة امل الساهلة الشرقية 31/12/2022 05 30

 

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ  الشرقيةامل الساهلة غرامة نافذة يدفعها نادي ) دج 5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة.( 02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 03/01/2023

 

 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ المحضر

 امل الساهلة الشرقية االتحاد الرياضي اقسطن 01/01/2023 05

 

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ اقسطن االتحاد غرامة نافذة يدفعها نادي ) دج 5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة.( 02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 03/01/2023

 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 وفاق الضاية تحت لقصر 24/12/2022 03 23
 
 03/01/2023( في أجل شهر إبتداء من تاريخ تحت لقصرغرامة نافذة يدفعها نادي ) دج 5.000 ف دينار جزائريخمسة أال -

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة.( 02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية



 اتحاد سمباك اينغر تحت لقصر  31/12/2022 05 29
 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب
J اتحاد سمباك بلبركه عبد المجيد 7902   الالعببطاقة صفراء بسبب عرقلة  

 

 

 الباقي دون تغير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لجنــــــــة االنضباط

 مجــــدوبي نبيل

 حمزة بالخير
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