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 الشرفي قلتة سيدي سعد 11/11/2016 اتحاد تاجرونة –رائد القلتة 

  انذار بسبب االحتجاج على قرارالحكم مقابلة نافذة +غرامة نادي اتحاد تاجرونة  1610366لزرقي محمد

 15/11/2016تسدد خالل شهر ابتداءا من  1.000مالية 

  انذار بسبب اللعب الخطير  نادي اتحاد تاجرونة 1610385بدراني احمد 

  نادي رائد القلتة انذار بسبب اللعب السلبي   1610196رابحي لخضر 
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 الشرفي تاجرونة 11/11/2016 مولودية البيضاء –نجوم تاجرونة 

  نادي مولودية البيضاء انذار بسبب اللعب السلبي  1610039كشنة لعجال 

  البيضاء انذار بسبب اللعب السلبي نادي مولودية 1610333بن عمار بوبكر 

  نادي مولودية البيضاء انذار بسبب اللعب السلبي 1610025بوقور ناصر 

  نادي مولودية البيضاء انذار بسبب اللعب السلبي 1610028عالل الطيب 

  نادي نجوم تاجرونة انذار بسبب اللعب السلبي  1610124بلعربي موسى 

  تاجرونة انذار بسبب اللعب السلبينادي نجوم  1610117قرمان بن يوسف   
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 الشرفي بن ناصر بن شهرة 11/11/2016 ا.سيدي مخلوف-نجوم.ب.ب.شهرة

  ثالث  نادي  نجوم بن ناصر بن شهرة طرد بسبب االعتداء على المنافس 1630224شقنان الصغير

 15/11/2016من  دج تسدد خالل شهر ابتداءا1.500(مباريات نافذة + غرامة مالية 03)

  نادي امل سيدي مخلوف طرد بسبب تلقيه انذارين مباراة نافذة  1610299قرميط البشير  

34 

 الشرفي سيدي مخلوف 11/11/2016 هالل واد مزي –اتحاد الحاجب 

  مبارتين نافذتين نادي هالل واد مزي طرد بسبب منع فرصة اكيدة للتسجيل  1630198زياني ابوطالب

 15/11/2016دج تسدد خالل شهر ابتداءا من 1.500غرامة مالية  (+02)

  نادي هالل واد مزي انذار بسبب السلوك الغير رياضي 1610343بلقاسمي عبد القادر 

  نادي اتحاد الحاجب انذار بسبب السلوك الغير رياضي 1610250مخلوفي البشير 
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 الشرفي االغواط 11/11/2016 مولودية الخنق –نادي السالم 

  طرد بسبب تلقيه انذارين مباراة نافذةنادي السالم  1610388مشقاق محمد 

  نادي مولودية الخنق طرد بسبب تلقيه انذارين مباراة نافذة 1610052بن مبارك عبد القادر 

  مقابلة نافذة  نادي مولودية الخنق انذار بسبب االحتجاج على قرارالحكم 1610051بن لحبيب حمزة

 15/11/2016تسدد خالل شهر ابتداءا من  1.000+غرامة مالية 

  نادي مولودية الخنق انذار بسبب اللعب الخطير  1610335مراح عبد هللا 

  نادي مولودية الخنق انذار بسبب اللعب السلبي 1610340رابح حمادة 

  ينادي مولودية الخنق انذار بسبب اللعب السلب 1610334زازة محمد 

  نادي السالم انذار بسبب اللعب السلبي 1610089شخوم محمد حسام الدين 

  نادي السالم انذار بسبب اللعب السلبي 1610103لطرش نور الدين 

  نادي السالم انذار بسبب اللعب الخطير 1610106قدوح ايوب 
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 الشرفي سبقاق 11/11/2016 نجوم البيضاء –اتحاد سبقاق 

  (مباريات نافذة 03ثالث )نادي اتحاد سبقاق طرد بسبب االعتداء على المنافس  1610321شاشي ابراهيم

 15/11/2016دج تسدد خالل شهر ابتداءا من 1.500+ غرامة مالية 

  (مباريات 03نادي نجوم البيضاء طرد بسبب االعتداء على المنافس ثالث ) 1610079جابري جلول

 15/11/2016دج تسدد خالل شهر ابتداءا من 1.500نافذة + غرامة مالية 
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 الشرفي العسافية 11/11/2016 االغواطوفاق  –شباب العسافية 

  نادي شباب العسافية انذار بسبب السلوك الغير رياضي  1610205مشراوي العيد 

  اللعب السلبي نادي شباب العسافية انذار بسبب 1610201عواي عبد المطلب 

  السلوك الغير رياضي نادي شباب العسافية انذار بسبب 1610220بن الحرمة ابراهيم 

  السلوك الغير رياضي نادي شباب العسافية انذار بسبب 1610220شعيب حسين 

  السلوك الغير رياضي انذار بسببنادي وفاق االغواط  1610016تربح عبد القادر 

  اللعب الخطر  انذار بسببنادي وفاق االغواط  1610086مبخوت ابراهيم ميلودي 
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 الشرفي عين ماضي 12/11/2016 بريدةوفاق  –امل عين ماضي 

  مقابلة نافذة  انذار بسبب االحتجاج على قرارالحكمنادي امل عين ماضي  1610232سليمي ياسين

 15/11/2016تسدد خالل شهر ابتداءا من  1.000+غرامة مالية 

  السلوك الغير رياضي انذار بسببنادي امل عين ماضي  1610241بومدين بوزيد 

  السلوك الغير رياضي انذار بسببنادي وفاق البريدة  1610136صابور جالل 

  السلوك الغير رياضي انذار بسببنادي وفاق البريدة  1610194مواهلية عبدهللا 

  السلوك الغير رياضي انذار بسببنادي وفاق البريدة  1610170برديد حمزة 
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 ماقبل الشرفي سيدي مخلوف 12/11/2016 وداد حاسي الرمل –جيل بنانة 

  نافذة  اللعب الخشن مباراةنادي وداد حاسي الرمل طرد بسبب  1610703بن زيان لحسن 

  مباراة نافذةنادي وداد حاسي الرمل طرد بسبب تلقيه انذارين  1610669ولد الطاهر منير 

  ثمانية نادي وداد حاسي الرمل طرد بسبب محاولة االعتداء على الحكم  1610654الريش عز الدين
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 15/11/2016دج تسدد خالل شهر ابتداءا من  5.000( مباريات نافذة + غرامة مالية 08)

  نادي جيل بنانة انذار بسبب اللعب السلبي  1630248بخيل ابوبكر 

  نادي جيل بنانة انذار بسبب اللعب الخطير  1610462داودي يحيى 
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 ماقبل الشرفي انفوس 12/11/2016 شباب ترقلل –جيل الغيشة 

  نادي شباب ترقلل طرد بسبب تلقيه انذارين مباراة نافذة 1610595نقاز الشيخ 

  نادي جيل الغيشة طرد بسبب تلقيه انذارين مباراة نافذة 1610696حفص احمد 
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 ماقبل الشرفي انفوس 11/11/2016 نجم واد مرة –شباب انفوس 

  (مباريات 03نادي شباب انفوس طرد بسبب االعتداء على المنافس ثالث ) 1610617زوكليات عمر

 15/11/2016دج تسدد خالل شهر ابتداءا من 1.500نافذة + غرامة مالية 

  نافذةنجم واد مرة طرد بسبب اللعب الخشن مباراة نادي  1610560طهاري محمد 

  نادي انفوس انذار بسبب اللعب السلبي 1610616بشير بن عطية 

  نادي انفوس انذار بسبب اللعب السلبي 1610621الطير محمد 
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 لشرفيماقبل ا بن ناصربن شهرة 11/11/2016 وحدة ب.ب.شهرة -نادي .ب.ب.شهرة

  انذار بسبب اللعب الخطيرنادي بن ناصر بن شهرة  1610651باهي قويدر 

  انذار بسبب اللعب الخطيرنادي بن ناصر بن شهرة  1610706بن صديق عطاءهللا 

  مقابلة نافذة  االحتجاج على قرارالحكم انذار بسببنادي بن ناصر بن شهرة  1610502بن جدو علي

 15/11/2016تسدد خالل شهر ابتداءا من  1.000+غرامة مالية 

  انذار بسبب اللعب الخطيربن ناصر بن شهرة  حدةونادي ال 1610540قويدري حسين 

  مقابلة  االحتجاج على قرارالحكم انذار بسبببن ناصر بن شهرة  حدةونادي ال 1610539مزوزي الطيب

 15/11/2016تسدد خالل شهر ابتداءا من  1.000نافذة +غرامة مالية 

  انذار بسبب اللعب الخطيربن ناصر بن شهرة  حدةونادي ال 1610554خويلد عبد الصمد 

  مقابلة  االحتجاج على قرارالحكم انذار بسبببن ناصر بن شهرة  حدةونادي ال 1610689طوال عباس

 15/11/2016تسدد خالل شهر ابتداءا من  1.000نافذة +غرامة مالية 

 مايلي : باطعلى تقرير الحكم قررت لجنة االنض بناءا

 ( اهداف 03نقاط +  03( )0-3بنتيجة ) شهرة .باة لفريق الوحدة ب.منح المبار 

  مباراة بدون جمهور لفريق نادي ب. ب. شهرة 

  15/11/2016تسدد خالل شهر ابتداءا من  لفريق نادي ب. ب. شهرةدج 2.500غرامة مالية 

 


