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 الشرفي االغواط 28/10/2016 ا.سيدي مخلوف -وفاق.االغواط 

  بسبب السلوك الغير الرياضي  االغواط انذارنادي وفاق  1610288بن داود بدرالدين 

  بسبب السلوك الغير الرياضي االغواط انذارنادي وفاق  1610013بركات مبروك 

  السلوك الغير الرياضي انذار بسببنادي امل سيدي مخلوف  1610304الرق نصرالدين 

  نادي امل سيدي مخلوف انذار بسبب السلوك الغير الرياضي 1610300كوز شعبان 

  نادي امل سيدي مخلوف انذار بسبب السلوك الغير الرياضي 1610299قرميط بشير 
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 الشرفي بن ناصربن شهرة 28/10/2016 ه.وادمزي-نجوم ن ب شهرة

  نافذة + غرامة  قابالتم أربعنادي هالل واد مزي طرد بسبب شتم الحكم  1610341زياني محمد

 31/11/2016من تاريخ  ءدج تسدد خالل شهر ابتدا5.000مالية 

  نادي هالل واد مزي طرد بسبب تلقيه انذارين مقابلة نافذة 1610405عباسي عرابي 

  نادي نجوم بن ناصر بن شهرة طرد بسبب تلقيه انذارين مقابلة  1610282معزوزي مصطفى

 نافذة

  نادي نجوم بن ناصر بن شهرة انذار بسبب اللعب السلبي 1610283بوحنية عبد الجبار 
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 الشرفي العسافية 28/10/2016 م الخنق –شباب العسافبة 

  بسبب تلقيه انذارين مقابلة نافذة  نادي شباب العسافية  طرد1610204عماري بلقاسم 

  نادي شباب العسافية انذار بسبب السلوك الغير الرياضي 1610219بن الحرمة ابراهيم 

  نادي شباب العسافية انذار بسبب السلوك الغير الرياضي 1610207سائحي محمد 

  رياضيالسلوك الغير النادي مولودية الخنق انذار بسبب  1610052بن المبارك عبد القادر 

  نادي مولودية الخنق انذار بسبب السلوك الغير الرياضي 1610336قمام بلعباس 
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 الشرفي سيدي مخلوف 29/10/2016 السالم - اتحاد الحاجب

 نادي اتحاد الحاجب انذار بسبب اللعب الخطير 1610249 طالب لخضر 

  نادي اتحاد الحاجب انذار بسبب اللعب الخطير 1610250مخلوفي البشير 

  نادي اتحاد الحاجب انذار بسبب اللعب الخطير 1610256قنيول محمد لمين 

  نادي السالم  انذار بسبب اللعب الخطير 1610089شخوم محمد حسام الدين 

  نادي السالم  انذار بسبب اللعب الخطير 1610091خليفي عمار 
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 الشرفي قلتة سيدي سعد 28/10/2016 واد الطويلرجاء  –رائد القلتة 

  انذار بسبب اللعب الخطير قلتة سيدي سعد نادي رائد 1610196ربحي لخضر 

 نادي رجاء واد الطويل انذار بسبب اللعب الخطير 1630124ي بولفعة سبط  
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 الشرفي تاجرونة 28/10/2016 بريدةوفاق  –تاجرونة  نجوم

  نادي نجوم تاجرونة انذار بسبب االحتجاج على قرار الحكم   1610109قرمان جياللي      

 31/10/2016دج تسدد خالل شهر ابتداءا من 1.000مباراة نافذة + غرامة مالية 

 نادي وفاق البريدة انذار بسبب اللعب السلبي  1610132رش مكي وط 
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 الشرفي سبقاق 28/10/2016 عين ماضيامل  –اتحاد سبقاق 

  نافذة +  مباريات أربعنادي اتحاد سبقاق طرد بسبب شتم المنافس  1630173بونقاب راغب

 31/10/2016من تاريخ  ءدج تسدد خالل شهر ابتدا5.000غرامة مالية 

  نافذة +  مباريات أربعطرد بسبب شتم المنافس نادي امل عين ماضي  1610228عيساوي بودالي

 31/10/2016من تاريخ  ءدج تسدد خالل شهر ابتدا5.000غرامة مالية 

  سبقاق انذار بسبب اللعب الخطير نادي اتحاد 1610321شاشي ابراهيم 

  سبقاق انذار بسبب اللعب الخطير نادي اتحاد 1610322صافي احمد 

  االحتجاج على قرار الحكم  نادي امل عين ماضي انذار بسبب  1610230جعيرن محمد ياسين      

 31/10/2016دج تسدد خالل شهر ابتداءا من 1.000مباراة نافذة + غرامة مالية 

  نادي امل عين ماضي انذار بسبب اللعب السلبي  1610242هيزومي امحمد 

 


