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 الشرفيما قبل  قصر الحيران 23/12/2016 نادي .ب.ب.شهرة –ماي  08أمل 

  ماي انذار بسبب اللعب السلبي  08نادي امل  1610517بلمشري أحمد 

   ماي انذار بسبب اللعب السلبي 08نادي امل  1610530عطية مداني 

  ماي انذار بسبب اللعب السلبي 08نادي امل  1610525قرزو نورالدين 

  نادي بن ناصر بن شهرة انذار بسبب اللعب السلبي  1610705بن صديق عيسى 

  االحتجاج على قرارالحكم مقابلة نافذة +غرامة نادي بن ناصر بن شهرة انذار بسبب  1610650طوال بن حرزهللا

 28/12/2016دج تسدد خالل شهر ابتداءا من  1.000مالية 

  مقابلة نافذة +غرامة  االحتجاج على قرارالحكمنادي بن ناصر بن شهرة انذار بسبب  1610506بن عربي عباس

 28/12/2016دج تسدد خالل شهر ابتداءا من  1.000مالية 
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 الوالية كأس قلتة سيدي سعد 23/12/2016 مولودية البيضاء –رائد القلتة 

    نذارين مقابلة نافذةنادي مولودية البيضاء طرد بسبب تلقيه ا 1610333بن عمار بوبكر 

    مولودية البيضاء انذار بسبب اللعب السلبي نادي  1610043جابري الحاج 

    نادي رائد شباب القلتة انذار بسبب اللعب السلبي  1610175مداني كريم 

    نادي رائد شباب القلتة انذار بسبب اللعب الخطير  1610180فقاري زين العابدين 
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 كأس الوالية البيضاء  23/12/2016 نجوم تاجرونة –نجوم البيضاء 

  نادي نجوم البيضاء طرد بسبب تلقيه انذارين مع محاولة االعتداء على الحكم يعاقب ب  1610066محيوسي محمد

 28/12/2016دج تسدد خالل شهر ابتداءا من  5.000( ثمانية مقابالت نافذة + غرامة مالية 08)

  غرامة مالية  ت نافذة +( مقابال04نادي نجوم تاجرونة طرد بسبب شتم الحكم أربع ) 1610127بدراني بلخير

 28/12/2016دج تسدد خالل شهر ابتداءا من  5.000

  نادي نجوم البيضاء انذار بسبب اللعب الخطير  1610079جابري جلول 

  نادي نجوم تاجرونة  انذار بسبب السلوك الغير الرياضي  1610126بدراني عزالدين 

  دج  5.000غرامة مالية  ( مقابالت نافذة +04أربع )  نادي نجوم تاجرونة 1610110يعاقب الالعب جبالي سماعين

 28/12/2016تسدد خالل شهر ابتداءا من 
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 كأس الوالية االغواط 24/12/2016 شباب العسافية  –وفاق االغواط 

  نادي شباب العسافية انذار بسبب السلوك الغير الرياضي  1610213غالم الطاهر عبدالنور 

 نادي شباب العسافية انذار بسبب السلوك الغير الرياضي 1610208ابراهيم  جريبيعة 

  نادي وفاق األغواط انذار بسبب السلوك الغير الرياضي  1610061بساس الطيب 

  نادي وفاق األغواط انذار بسبب السلوك الغير الرياضي 1610002بن قيط مروان 
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 كأس الوالية االغواط 01/01/2017  نجوم.ب.ب.شهرة –جيل بنانة 

  نادي جيل بنانة انذار بسبب السلوك الغير الرياضي  1610464قرميط عمر الفاروق 

  نادي جيل بنانة انذار بسبب السلوك الغير الرياضي 1610463بختاوي محمد 

  نادي نجوم بن ناصر بن شهرة انذار بسبب السلوك الغير الرياضي  1610398بن فرحات ابراهيم 

  نادي نجوم بن ناصر بن شهرة انذار بسبب السلوك الغير الرياضي 1610280عيسى لعمري 
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 كأس الوالية االغواط 01/01/2017 نادي.ب.ب.شهرة –نادي السالم 

  أشهر( 06بن ناصر بن شهرة ب ستة ) يمسير نادقررت لجنة االنضباط معاقبة السيد قدور بن الصديق 

 03/01/2017دج تسدد خالل شهر ابتداءا من  10.000نافذة بسبب اهانة وتهديد رسميين + غرامة مالية 

 


