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WRBB-NRNBB 2019-02-23  الشرفي بن انصر بن شهرة 

  صر بن شهرة اناار سسبب سلو  يير رضاضي من فريق نجوم بلدية ان 2522281لعمري عيسى 

  فريق الوحدة انصر بن شهرة اناار سسبب لعب سلبيي من  2522222بن محجوب عيسى 

 من فريق الوحدة انصر بن شهرة اناار سسبب لعب سلبيي  2522289يوسف  مزوزي 

  من فريق نجوم الوحدة انصر بن شهرة اناار سسبب لعب سلبيي  2522282حمدي ابوبكر 

  من فريق الوحدة انصر بن شهرة اناار سسبب لعب سلبيي  2522687طيفوري أأسامة 

 شهرة اناار سسبب لعب سلبيي انصر بن دة من فريق الوح 2522299الجبار  بوحنية عبد 

  من فريق نجوم بلدية انصر بن شهرة اناار سسبب لعب سلبيي  2522215عبو مرسلي 
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GSB-MCK 2019-02-23  الشرفي س يدي مخلوف 

  ناارين  2522262مخلوفي سشير ( + غرامة 26) تينانفا ينمقابل من فريق جيل بنانة طرد سسبب تلقيه ا 

  67-26-6229دج تسدد خالل شهر من اتريخ  2222مالية سسبب االحتجاج على قرار الحكم تقدر ب 

  من فريق جيل بنانة اناار سسبب لعب سلبيي  2522229الطيرش محمد 

  من فريق مولودية ش بيبة الخنق اناار سسبب لعب سلبيي  2522216مشروحة عبد المجيد 
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NSHM- RAJA  2019-02-22  ما قبل الشرفي قلتة س يدي سعد 

  من فريق رجاء واد الطويل اناار سسبب سلو  يير رضاضي  2522682يوسفي محمد 
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NRNR-CSL 2019-02-22  ما قبل الشرفي اتجرونة 

  من فريق نجوم رميلية اناار سسبب لعب سلبيي  2522292بوزيد لزهاري 

  من فريق ش باب اللماية اناار سسبب لعب سلبيي  2522261لزرق جياللي 
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MBT-CSVA 2019-02-23 ما قبل الشرفي اتويلة 

  من فريق ش باب عين الخضراء اناار سسبب لعب سلبيي  2522258الطير عوانلله 

  من فريق مولودية بلدية اتويلة اناار سسبب لعب سلبيي  2522621 اليمين هلوكة 
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IRS-JSRL 6229-26-66 الشرفي االغواط 

  من فريق رجاء االغواط اناار سسبب لعب سلبيي 2522721قرقاب حمزة 

 من فريق اتحاد الصاديقية اناار سسبب لعب سلبيي   2522272 ورنيقي عبدالقادر 

  ( 22من فريق اتحاد الصاديقية طرد سسبب لعب خطير مقابلة انفاة ) 2522229موالي فيصل 

  من فريق اتحاد الصادقية اناار سسبب لعب خطير  2522212طيراني براهيم 
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WSRHR –NRABHD 2019-02-23 الشرفي حاسي الدالعة 

  من فريق وداد حاسي الرمل اناار سسبب لعب خطير  2522985حشاني عبد الجبار 

  من فريق وداد حاسي الرمل اناار سسبب لعب سلبيي  2522986ابلكحل عزالدين 
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08-MAI – NRBB 2019-02-22 الشرفي الناصر بن شهرة 

  ماي اناار سسبب لعب سلبيي  5من فريق امل  2522911سايحي  هشام 

  من فريق اندي انصر بن شهرة اناار سسبب لعب سلبيي   2522186روانبيي مروان 

 


