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 الشرفي تاجرونة 08/21/1022 اتحاد سبقاق -اتحاد تاجرونة   

  خشين. لعب اتحاد سبقاق انذار  فريق 2200020لكحل توفيق 

13 

 لشرفيا سعد.قلتة س 08/21/1022 هالل وادي مزي-رجاء وادي طويل

   انذار بسبب  االحتجاج على قرار الحكم فريق رجاء وادي طويل   2220101الهامل عمار

 .22/21/1022د.ج تسدد خالل شهر ابتداء من  20000000مقابلة نافذة+ غرامة مالية 

   انذار بسبب  االحتجاج على فريق هالل وادي مزي    2220218بلقاسيمي عبد القادر جياللي

د.ج تسدد خالل شهر ابتداء من  20000000+ غرامة مالية  قرار الحكم مقابلة نافذة

22/21/1022. 
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 الشرفي تاجرونة 08/21/1022     نجوم تاجرونة  -سعد  .رائد قلتة س

 انذار  لعب  خشين.فريق نجوم تاجرونة  2220000بكي محمد لمين 

 انذار  لعب  خشين.فريق نجوم تاجرونة  2220071 بدراني بلخير

 انذار  لعب  خشين.قلتة س/سعد فريق رائد  2220111طاهري سيف االسالم 

 انذار  لعب سلبي.قلتة س/سعد فريق رائد  2220112جقال لطفي 
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 الشرفي افلو 01/21/1022 امل سيدي بوزيد -  أنفوسشباب 

 انذار  لعب سلبي. فريق شباب انفوس 2220182محمد طبي 

 فريق امل سيدي بوزيد انذار  لعب سلبي.  2220771محمد العماري  
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 الشرفي عين ماضي 08/21/1022 النادي الرياضي الحاجب - امل عين ماضي

    انذار بسبب  االحتجاج على قرار امل عين ماضي  فريق 2220118جعيرن محمد ياسين

 .22/21/1022د.ج تسدد خالل شهر ابتداء من  20000000الحكم مقابلة نافذة+ غرامة مالية 

 فريق  امل عين ماضي انذار  لعب  خشين. 2220111  غزال ابو الطالب 

  فريق الرياضي الحاجب  انذار  لعب  خشين.  2220021بن الغويني عبد القادر 
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 الشرفي سيدي مخلوف 08/21/1022 وفا ق االغواط -جيل بنانة 

   انذارين لقيهلت نافذة مقابلة طرد  االغواطفريق وفاق   7101171سعدي محمد. 

  انذارين لقيهلت نافذة مقابلة طرد مخلوف/فريق جيل بنانة س 7171171غر ميت عبد الرحمان. 

  انذار  لعب سلبي.  فريق وفاق  االغواط 2220022ربعي محمد الطاهر 

   انذار  لعب سلبي.  فريق وفاق  االغواط  2220020شخوم  محمد 

  انذار  لعب سلبي. جيل بنانة س/مخلوففريق  2220110حمدي احمد 

  انذار  لعب سلبي جيل بنانة س/مخلوففريق  2220181بختاوي محمد 
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 الشرفي العسافية 01/21/1022 غواطسالم االال - نجوم بن ناصر بن شهرة

    انذار بسبب  االحتجاج على قرار الحكم فريق  سالم االغواط   2220701محمد علي يوسف

 .22/21/1022د.ج تسدد خالل شهر ابتداء من  20000000+ غرامة مالية  مقابلة نافذة

  انذار بسبب  االحتجاج على فريق نجوم بن ناصر بن شهرة   2220210جعيرن محمد ياسين

د.ج تسدد خالل شهر ابتداء من  20000000+ غرامة مالية  قرار الحكم مقابلة نافذة

22/21/1022. 

   لعب  خشين. انذارفريق  سالم االغواط  2220728مكي محمد وحيد 

  لعب  خشين. انذارنجوم بن ناصر بن شهرة  فريق  2220211 بلحماري عبد القادر 

13

 الشرفي العسافية 09/21/1022 مولودية شبيبة الخنق -العسافية شباب 

   انذار  لعب سلبي. فريق شباب العسافية  2220028قحماني سفيان 

   انذار  لعب سلبي. فريق شباب العسافية 2220022مشراوي احمد تقي الدين 

   انذار  لعب سلبي. فريق شباب العسافية 2220010قربوز هشام 

  فريق  مولودية شبيبة الخنق. 2200102محمد الطاهر  سحنون 
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 الشرفيما قبل  سبقاق 08/21/1022 رمليةنجوم ال -تاويالة  مشعل

   لعب خشين انذارمولودية تاويلة  فريق   2220171رباحي اسماعيل. 

  لعب خشين.  انذارفريق مولودية تاويلة  2220108همصة امين 
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 الشرفيما قبل  األغواط 01/21/1022 بدر االغواطشباب  - اتحاد الصادقية

 انذار  لعب سلبي. بدر االغواطشباب فريق  2220211ي صادق صحراو 

  فريق اتحاد الصادقية انذار  لعب سلبي. 2220112الرق حمزة 

  فريق اتحاد الصادقية انذار  لعب خشين. 2220122صحراوي الشاوي 
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 الشرفيما قبل  قصر الحيران 01/21/1022 بن شهرة.النادي ر.ب - ماي 08امل 

  االعتداء على المنافس ثالث مقابالت  بسبب  طردماي   08فريق  2220102نعماني العيد

 .22/21/1022د.ج تسدد خالل شهر ابتداء من  20100000غرامة مالية  نافذة+

  سلوك  بسبب  طردفريق النادي الرياضي بن الناصر بن شهرة   2220780طوال ابراهيم

د.ج تسدد خالل  10000000اربع مقابالت نافذة + غرامة مالية  00غير رياضي اتجاه الحكم 

 .22/21/1022شهر ابتداء من 

  سلوك  بسبب  طردفريق النادي الرياضي بن الناصر بن شهرة   2220781بن جدو محمد

د.ج تسدد خالل  10000000اربع مقابالت نافذة + غرامة مالية  00غير رياضي اتجاه الحكم 

 .22/21/1022شهر ابتداء من 
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 الشرفيما قبل  قصر الحيران 01/21/1022 امل حاسي الدالعة - . بن شهرةبالوحدة ر.

 انذار بسبب  االحتجاج على قرار  فريق الوحدة  ر . ن .بن شهرة  2220122  معزوزي الطيب

 .22/21/1022د.ج تسدد خالل شهر ابتداء من  20000000الحكم مقابلة نافذة+ غرامة مالية 

  لعب سلبي. انذارفريق الوحدة  ر . ن .بن شهرة  2220121خويلد عبد القادر 
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  لعب سلبي. انذارفريق الوحدة  ر . ن .بن شهرة  2220120  بن جديعة الساسي 

   لعب سلبي. انذار فريق امل حاسي الدالعة 2220081زعزاع  المداني 

   لعب سلبي. انذار فريق امل حاسي الدالعة 2220200شقنان جمال الدين 

 

 


