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 الشرفي االغواط 25/11/2016 وفاق االغواط –نادي السالم 

  ( + 02شتم المنافس مقابلتين نافذتين )طرد بسبب  نادي السالم االغواط 1610389محمد علي يوسف

 29/11/2016دج تسدد خالل شهر ابتداءا من  1.500غرامة مالية 

  نادي السالم االغواط انذار بسبب اللعب الخطير  1610104حواشي محمد 

  نادي السالم االغواط انذار بسبب اللعب الخطير 1610096سويح الياس 

  نادي السالم االغواط انذار بسبب اللعب السلبي  1610091خليفي عمار 

  نادي السالم االغواط انذار بسبب اللعب السلبي 1610106قدوح ايوب 

 نادي السالم االغواط انذار بسبب اللعب السلبي  1610390الدين بن حرزهللا  شمس 

  نادي وفاق االغواط انذار بسبب السلوك الغير الرياضي  1630010سوداني اسالم 

  نادي وفاق االغواط انذار بسبب اللعب الخطير  1610004قلولة هشام 

  بسبب اللعب الخطير نادي وفاق االغواط انذار  1610001قلولة عبد الرحمان 

56 

 الشرفي  االغواط  25/11/2016 شباب العسافبة -نادي  ب. ب.شهرة

  نادي بن ناصر بن شهرة انذار بسبب السلوك الغير الرياضي  1610400عبو مرسلي 

  نادي بن ناصر بن شهرة انذار بسبب السلوك الغير الرياضي 1610699مزوزي عمار 

  نادي شباب العسافية انذار بسبب اللعب الخطير  1610212شنوفي رابح 

  نادي شباب العسافية انذار بسبب السلوك الغير الرياضي  1610202بطيمي حمزة 
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 الشرفي البيضاء 25/11/2016 رجاء واد الطويل –نجوم البيضاء 

  مقابلة نافذة  انذار بسبب االحتجاج على قرارالحكمنادي رجاء واد الطويل  1610150بولفعة بن عدة

 29/11/2016دج تسدد خالل شهر ابتداءا من  1.000+غرامة مالية 

  نادي رجاء واد الطويل انذار بسبب اللعب السلبي  1630120بوقرارة ابراهيم 

  نادي رجاء واد الطويل انذار بسبب اللعب السلبي  1610153الهامل اسماعيل 

 ر بسبب  اللعب السلبي نادي نجوم البيضاء انذا 1630033سرخاد عبد النور 

  نادي نجوم البيضاء انذار بسبب  اللعب السلبي  1610082خمفوسي داودي 

  نادي نجوم البيضاء انذار بسبب  اللعب السلبي  1610062العربي سليمان 
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 الشرفي سبقاق  25/11/2016 اتحاد سبقاق –وفاق بريدة 

 نادي وفاق بريدة انذار بسبب السلوك الغير الرياضي  1610133عبد الرحمان  قندوزي 

  نادي وفاق بريدة انذار بسبب السلوك الغير الرياضي 1610136سابور جالل 

  نادي اتحاد سبقاق انذار بسبب السلوك الغير الرياضي  1610310داودي صحراوي 
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 الشرفي  مخلوف سيدي 26/11/2016 مولودية الخنق –اتحاد الحاجب 

  نادي اتحاد الحاجب طرد بسبب تلقيه انذارين مقابلة نافذة  1610251قوق يوسف 

  نادي مولودية الخنق انذار بسبب اللعب السلبي  1630065هواري محمد 
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 الشرفي تاجرونة 26/11/2016 رائد القلتة –نجوم تاجرونة 

  ( + 02طرد بسبب السلوك الغير الرياضي مقابلتين نافذتين ) نادي رائد القلتة 1610189مداني نوح

 29/11/2016دج تسدد خالل شهر ابتداءا من  1.500غرامة مالية 

  نادي اتحاد تاجرونة  انذار بسبب اللعب السلبي  1610117بن يوسف قرمان 

  نادي اتحاد تاجرونة  انذار بسبب اللعب السلبي 1610121بكي محمد 

  نادي اتحاد تاجرونة  انذار بسبب اللعب السلبي 1610127بدراني بلخير 

  نادي اتحاد تاجرونة  انذار بسبب اللعب السلبي 1630095قرمان عبد القادر 

  نادي رائد القلتة انذار بسبب اللعب السلبي  1610190براهيم قرع 
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 قبل الشرفي ما سيدي مخلوف 25/11/2016 .ب.ب.شهرةالوحدة  – بنانةجيل 

 اللعب السلبي نادي جيل بنانة انذار بسبب  1610464 الفاروقرقرميط عم 

  الخطير اللعبنادي جيل بنانة انذار بسبب  1610461هاللبة رابح 

  مقابلة نادي الوحدة بن ناصر بن شهرة انذار بسبب االحتجاج على قرار الحكم  1610688رحمون عماد

 29/11/2016دج تسدد خالل شهر ابتداءا من  1.000نافذة +غرامة مالية 

  مقابلة نادي الوحدة بن ناصر بن شهرة انذار بسبب االحتجاج على قرار الحكم  1610543قصاص عادل

 29/11/2016دج تسدد خالل شهر ابتداءا من  1.000نافذة +غرامة مالية 

  اللعب الخطير نادي الوحدة بن ناصر بن شهرة انذار بسبب 1610551علي واعر مداني 
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 ما قبل الشرفي االغواط 26/11/2016 االغواطبدر  –اتحاد الصادقية 

  انذار بسبب السلوك الغير الرياضي نادي اتحاد الصادقية  1630234صحراوي الشاوي 
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 ما قبل الشرفي انفوس 26/11/2016 حاج المشرينجم  –شباب انفوس 

 نادي شباب انفوس انذار بسبب اللعب السلبي  1610608عطية صدام حسين  بن 

  نادي شباب انفوس انذار بسبب اللعب السلبي 1610615شفار الناصر 

  نادي شباب انفوس انذار بسبب اللعب السلبي 1610611دهينة محمد 

  نادي شباب انفوس انذار بسبب اللعب السلبي 1610621الطير محمد 

  نادي نجم الحاج المشري انذار بسبب اللعب السلبي  1610638زواوي محمد االمين 
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 ما قبل الشرفي سبقاق 25/11/2016 اللمايةامل  –شباب ترقلل 

  نادي شباب ترقلل انذار بسبب السلوك الغير الرياضي  1630282عبيزة مصطفى 

  نادي امل اللماية انذار بسبب السلوك الغير الرياضي  1610572بالحاج احمد 

 


