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 15احملرض رمق :     2017/02/21    :اجللسة يوم

   لرقط بولرابح –التخي أأسامة  - خرياين عطاءهللا:  الأعضاء احلارضون

 

103 

 الشرفي عين ماضي 10/02/2017 اتحاد سبقاق  –امل عين ماضي 

  نادي اتحاد سبقاق طرد بسبب تلقيه انذارين مقابلة نافذة  1610310داودي صحراوي 

  نادي امل عين ماضي انذار بسبب السلوك الغير الرياضي 1610307زاوي جمال 
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 الشرفي قلتة سيدي سعد 17/02/2017 مولودية البيضاء –رائد القلتة 

    نادي رائد شباب القلتة انذار بسبب اللعب الخطير  1610174طالبي عالء الدين 

    نادي رائد شباب القلتة انذار بسبب اللعب السلبي 1610195بلعباس ابراهيم 

    الخطير  نادي رائد شباب القلتة انذار بسبب اللعب 1610175مداني كريم 

    نادي مولودية البيضاء انذار بسبب اللعب الخطير  1610034كريدة أحمد 

    نادي مولودية البيضاء انذار بسبب اللعب السلبي 1610039كشنة لعجال 

    نادي مولودية البيضاء انذار بسبب اللعب السلبي  1610027زراطة بلقاسم 

    البيضاء انذار بسبب اللعب السلبي                                                                                               نادي مولودية 1630041حوحاط بالل                                                                                                                                   
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 الشرفي سبقاق  17/02/2017 اتحاد سبقاق  –اتحاد تاجرونة 

  نادي اتحاد تاجرونة انذار بسبب السلوك الغير الرياضي  1630208بدراني عطاءهللا 

  نادي اتحاد سبقاق انذار بسبب اللعب السلبي  1610329نورالدين أحمد 
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 الشرفي سيدي مخلوف 11/02/2017 نجوم .ب. بن شهرة –اتحاد الحاجب 

     نادي اتحاد الحاجب انذار بسبب اللعب السلبي  1610258دهيني محمد 

     نادي نجوم بن ناصر بن شهرة انذار بسبب اللعب السلبي  1610278باهي ميهوب 
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 الشرفي بن ناصر بن شهرة 17/02/2017 السالم االغواط –نجوم .ب.بن شهرة 

 نادي نجوم بن ناصر بن شهرة انذار بسبب اللعب السلبي  1610399أحمد  شهبوني 

  انذار بسبب اللعب السلبينادي السالم االغواط  1610091خليفي عمار 
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 الشرفي االغواط  18/02/2017 مولودية الخنق –وفاق االغواط 

    نادي وفاق االغواط انذار بسبب اللعب السلبي  1610016تربح عبد القادر 

    نادي وفاق االغواط انذار بسبب اللعب السلبي 1610018بن زيان جمال 

    نادي مولودية الخنق  انذار بسبب اللعب السلبي 1610050مراح أحمد 
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 الشرفي العسافية 18/02/2017 هالل واد مزي –شباب العسافية 

    نادي شباب العسافية طرد بسبب تلقيه انذارين مقابلة نافذة  1610208جريبيعة ابراهيم 
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 الشرفي سيدي مخلوف 17/02/2017 الحاجباتحاد  –أمل سيدي مخلوف 

    نادي أمل سيدي مخلوف انذار بسبب السلوك الغير الرياضي  1610297الرق السايح 

    السلوك الغير الرياضينادي اتحاد الحاجب انذار بسبب  1610254قزم عيسى 

    اللعب الخطير  نادي اتحاد الحاجب انذار بسبب 1610268بن الغويني عبد القادر 
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 الشرفيما قبل  حاسي الرمل 18/02/2017 اتحاد الصادقية –وداد حاسي الرمل 

   نادي وداد حاسي الرمل طرد بسبب تلقيه انذارين مقابلة نافذة  1610701يوسف  بوعايشة 

    نادي وداد حاسي الرمل انذار بسبب اللعب السلبي  1610666بوعكار عيساوى 

    نادي وداد حاسي الرمل انذار بسبب اللعب السلبي 1610674بقيرة يوسف 

  مقابلة نافذة +غرامة مالية بسبب االحتجاج على قرار الحكم  نادي اتحاد الصادقية  انذار 1610416لطرش قويدر

 21/02/2017دج تسدد خالل شهر ابتداءا من  1.000
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 الشرفيما قبل  االغواط 18/02/2017 الوحدة.ب.بن شهرة –بدر االغواط 

  نادي بدر االغواط انذار بسبب اللعب السلبي  1610445بوقصبة عبد الحميد 

  نادي الوحدة بن ناصربن شهرة انذار بسبب اللعب السلبي  1610554خويلد عبد الصمد 
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 الشرفيما قبل  سبقاق 18/02/2017 ترقللشباب  –غيشة جيل ال

 نادي شباب ترقلل انذار بسبب اللعب السلبي  1630289 البوص بوعالم 

  نادي جيل الغيشة انذار بسبب اللعب السلبي  1630328شنتوفة الجياللي 

  نادي جيل الغيشة انذار بسبب اللعب السلبي 1610696حفص أحمد 
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 الشرفيما قبل  واد مرة 18/02/2017 أنفوسشباب  –نجم واد مرة 

  نافذتين ( 02)نادي شباب عين الخضراء انفوس طرد بسبب اللعب الخشن مقابلتين  1610609تمدة احمد 

  ( نافذتين 02نادي نجم واد مرة طرد بسبب اللعب الخشن مقابلتين ) 1610494عيسى مصبيح 
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 الشرفيما قبل  تاجرونة  18/02/2017 الحاج المشري نجم  –امل اللماية 

  مقابلة نافذة +غرامة مالية بسبب االحتجاج على قرار الحكم  انذارنادي أمل شبيبة اللماية  1610572بلحاج أحمد

 21/02/2017دج تسدد خالل شهر ابتداءا من  1.000

  مقابلة نافذة +غرامة مالية بسبب االحتجاج على قرار الحكم  انذارنادي أمل شبيبة اللماية  1610574بلحاج العيد

 21/02/2017دج تسدد خالل شهر ابتداءا من  1.000

  نادي شبيبة اللماية انذار بسبب اللعب السلبي  1610566محجوبي بوجمعة 

 


