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 الشرفي سبقاق  18/11/2016 نجوم البيضاء  –وفاق بريدة 

 نادي نجوم البيضاء طرد بسبب تلقيه انذارين مقابلة نافذة  1610065جياللي  عقوني 

   نادي نجوم البيضاء انذار بسبب اللعب الخطير  1610068حاجي وليد 

 نادي نجوم البيضاء انذار بسبب السلوك الغير الرياضي 1610083احمد  يزريك 

 نادي نجوم البيضاء انذار بسبب السلوك الغير الرياضي 1610064لة قويدرقرشا 

  نادي وفاق بريدة انذار بسبب السلوك الغير الرياضي 1610152حاكمي عبدالسالم 

 نادي وفاق بريدة انذار بسبب اللعب الخطير  1610164 بية عطاءهللاهشال 
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 الشرفي تاجرونة 19/11/2016 اتحاد تاجرونة –نجوم تاجرونة 

  نادي نجوم تاجرونة انذار بسبب اللعب السلبي  1610131مسعودي عبد الباسط 

  مقابلة نافذة +غرامة  نادي اتحاد تاجرونة انذار بسبب االحتجاج على قرارالحكم 1610373بدراني عطاءهللا

 22/11/2016دج تسدد خالل شهر ابتداءا من  1.000مالية 
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 الشرفي سيدي مخلوف 19/11/2016 نادي السالم –امل سيدي مخلوف 

  نادي امل سيدي مخلوف انذار بسبب اللعب الخطير  1610295صادقي لزهاري 

 نادي امل سيدي مخلوف انذار بسبب السلوك الغير الرياضي  1610298حمزة  طبرخ 

  نادي امل سيدي مخلوف انذار بسبب السلوك الغير رياضي 1610306قرميط مصطفى 

  نادي امل سيدي مخلوف انذار بسبب اللعب السلبي  1610296بوشويرب محمد 

  السلبي نادي السالم انذار بسبب اللعب  1610092قنيع عبد القادر 

  نادي السالم انذار بسبب اللعب السلبي  1610091خليفي عمار 

  نادي السالم انذار بسبب اللعب السلبي  1610556ريان رشيد 
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 الشرفي قلتة سيدي سعد 19/11/2016 امل عين ماضي –رجاءوادالطويل 

  قرارالحكم مقابلة نافذة نادي رجاء واد الطويل انذار بسبب االحتجاج على  1610144درافة عبد القادر

 22/11/2016دج تسدد خالل شهر ابتداءا من  1.000+غرامة مالية 

  نادي رجاء واد الطويل انذار بسبب اللعب الخطير  1610149بلقاسمي عبادي 

  نادي رجاء واد الطويل انذار بسبب اللعب الخطير 1610141رابحي محمد 

  اللعب السلبي بسبب نادي امل عين ماضي انذار  1630167زاوي الطيب 
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  نادي امل عين ماضي انذار بسبب اللعب السلبي 1610231بن قيط احمد 

47 

 الشرفي الخنق 19/11/2016 هالل وادمزي –مولودية الخنق 

  نادي مولودية الخنق انذار بسبب السلوك الغير الرياضي  1610340رابح حماد 

  الخنق انذار بسبب اللعب الخطير نادي مولودية 1610058بودربالة حبيب 

  بلقاسمي عبدالقادر الجياللي نادي هالل واد مزي انذار بسبب السلوك الغير رياضي 
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 الشرفي االغواط 19/11/2016 نجوم .ب.ب شهرة –وفاق االغواط 

  نادي وفاق االغواط طرد بسبب تلقيه انذارين مقابلة نافذة  1610016تربح عبد القادر 

 نادي نجوم بن ناصر بن شهرة انذار بسبب السلوك الغير الرياضي  1610699عمر  مزوزي 

  نادي نجوم بن ناصر بن شهرة انذار بسبب السلوك الغير الرياضي 1610284قرميط صالح الدين 

  نادي نجوم بن ناصر بن شهرة انذار بسبب السلوك الغير الرياضي 1610406بن سعيدان محمد 

  ( نافذة +غرامة مالية 06لفريق نجوم بن ناصر بن شهرة بستة اشهر ) بصفته مدربعامر  بن قشيةيعاقب السيد

 بسبب سب و شتم الحكم  22/11/2016دج تسدد خالل شهر ابتداءا من 10.000
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 الشرفي قلتة سيدي سعد 19/11/2016 اتحاد سبقاق  –رائد القلتة 

  انذار بسبب اللعب السلبي  نادي اتحاد سبقاق 1610310داودي صحراوي 

  نادي رائد القلتة انذار بسبب اللعب الخطير  1610401ميطر بودالي 

  دج  5.000( مقابالت نافذة + غرامة مالية 08ثمانية )نادي اتحاد سبقاق يعاقب ب 1610330معروفي صدام

بعد نهاية  والشتمبسبب محاولة االعتداء على الحكم مع السب  22/11/2016تسدد خالل شهر ابتداءا من 

 المقابلة

  دج  5.000( مقابالت نافذة +غرامة مالية 04) أربعةنادي اتحاد سبقاق يعاقب ب 1610332كروش عبد القادر

 سب و شتم الحكم المساعد بعد نهاية المقابلة بسبب  22/11/2016تسدد خالل شهر ابتداءا من 
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 الشرفي العسافية 19/11/2016 اتحاد الحاجب –شباب العسافية 

  نادي شباب العسافية انذار بسبب اللعب السلبي  1610202بطيمي حمزة 

  نادي شباب العسافية انذار بسبب اللعب السلبي 1610203صحراوي عبد الرزاق 

  دج  5.000غرامة مالية نافذة +( مقابالت 04بأربعة ) الحاجب يعاقبنادي اتحاد  1610249الطالب لخضر

 بعد تسليم ورقة المقابلة الحكمبسبب سب وشتم  22/11/2016تسدد خالل شهر ابتداءا من 
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 الشرفي لما قب االغواط 19/11/2016 جيل بنانة  –اتحاد الصادقية 

  مقابلة نافذة بسبب تلقيه انذارين طردنادي جيل بنانة  1610469بن جدو ابراهيم 

  نادي جيل بنانة انذار بسبب السلوك الغير الرياضي  1610481طعيبة مختار 

  نادي جيل بنانة انذار بسبب السلوك الغير الرياضي 1610461هاللبة رابح 

  مقابلة نافذة +غرامة مالية  نادي جيل بنانة انذار بسبب االحتجاج على قرارالحكم 1610473بوطرفاية ابراهيم

 22/11/2016دج تسدد خالل شهر ابتداءا من  1.000

  نادي جيل بنانة انذار بسبب السلوك الغير الرياضي 1610471صادقي نور الدين 

  نادي جيل بنانة انذار بسبب السلوك الغير الرياضي 1630248بخيل ابوبكر 

  انذار بسبب اللعب الخطير  نادي اتحاد الصادقية1610410بوزكري بلقاسم 

  نادي اتحاد الصادقية انذار بسبب اللعب السلبي  1610418مالك ابراهيم 
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  نادي اتحاد الصادقية انذار بسبب السلوك الغير الرياضي  1610605تقاري توفيق 

  نادي اتحاد الصادقية انذار بسبب السلوك الغير الرياضي 1610411بوخلخال علي 
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 ما قبل الشرفي تاجرونة 19/11/2016 باب انفوسش –امل اللماية 

  نادي امل اللماية انذار بسبب اللعب السلبي  1630344بن سعيد هشام 

  نادي شباب انفوس انذار بسبب اللعب السلبي 1610611دهينة محمد 
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 ما قبل الشرفي حاسي الرمل  19/11/2016 بدر االغواط –وداد حاسي الرمل 

  انذاربسبب االحتجاج على قرارالحكم مقابلة نافذة +غرامة مالية نادي بدر االغواط  1610455العادة احمد

 22/11/2016دج تسدد خالل شهر ابتداءا من  1.000

  نادي بدر االغواط انذاربسبب االحتجاج على قرارالحكم مقابلة نافذة +غرامة مالية  1610440بوكريكرة محمد

 22/11/2016ل شهر ابتداءا من دج تسدد خال 1.000

  نادي بدر االغواط انذاربسبب اللعب الخطير 1610452عقاقنة الهاشمي 

  نادي وداد حاسي الرمل انذاربسبب اللعب الخطير 1610666بواكر عيساوي 
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 ما قبل الشرفي سبقاق 19/11/2016 نجم واد مرة –شباب ترقلل 

  انذار بسبب السلوك الغير الرياضي شباب ترقللنادي  1610626خيالي مهدي 

  نادي شباب ترقلل انذار بسبب اللعب الخطير 1630286نقاز محمد 

  نادي نجم واد مرة انذار بسبب السلوك الغير الرياضي  1610486خنفار توفيق 

  نادي نجم واد مرة انذار بسبب السلوك الغير الرياضي 1610490خنفار سعد 

 


