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WSRHR - NRBB 2018-11-17 11  الشرفي  1661أأكتوبر 

 من فريق وداد حاسي الرمل انذار بسبب لعب خطير  1810681 عبد الله سرااي 

  من فريق اندي بن انصر بن شهرة انذار بسبب لعب سلبيي  1810881غريس عبد الجبار 
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CSNCT - HOM  2018-11-17  الشرفي عين ماضي 

  من فريق هالل بلدية واد مزي انذار بسبب االحتجاج على قرارات الحكم مقابلة  1810888بركات بلقاسم

 21-11-2018تسدد خالل شهر من اتريخ دج  1000انفذة + غرامة مالية تقدر ب 

  من فريق نجوم اتجموت انذار بسبب لعب خطير  181118قرمان بن يوسف 
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CSAWB - IRBT 2018-11-16  الشرفي االغواط 

  من فريق وفاق بريدة انذار بسبب سولك غير رايضي  1810001بن سعيد بلقاسم 

  انذار بسبب سولك غير رايضي من فريق اتحاد اتجموت  1810181حواسين عبد القادر 
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GSB - MCK  2018-11-16  الشرفي الخنق 

  نذارين مقابلة انفذة    من فريق مولودية الخنق  1810011رحمون قدور  طرد بسبب تلقيه ا 

  من فريق مولودية الخنق انذار بسبب لعب سلبيي  181061بن قسمية محمد 

  من فريق جيل بنانة انذار بسبب لعب سلبيي  1810111مخلوفي البشير 

   من فريق جيل بنانة انذار بسبب لعب خطير  1810118بن طيرش عبدالرحمان 
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ASAM - ESML  2018-11-16  الشرفي االغواط 

  انذار بسبب لعب سلبيي من فريق وفاق مدينة االغواط  1810061مشراوي جمال 

 انذار بسبب االحتجاج على قرارات الحكم مقابلة  من فريق وفاق مدينة االغواط 1810016ركات مبروك ب

ربعي محمد الطاهر  21-11-2018تسدد خالل شهر من اتريخ دج  1000انفذة + غرامة مالية تقدر ب 

 من فريق وفاق مدينة االغواط انذار بسبب لعب سلبيي  1810101

  من فريق وفاق مدينة االغواط انذار بسبب لعب خطير  1810061قلولة عبدالرحمان 

  مل عين ماضي انذار بسبب لعب خطير من فريق ا 1810168سليمي ايسين 
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NRNBB - WRBB  2018-11-16  الشرفي بن انصر بن شهرة 

  من فريق الوحدة بن انصر بن شهرة انذار بسبب االحتجاج على قرارات  1810066بوحنية عبد الجبار

  21-11-2018تسدد خالل شهر من اتريخ دج  1000الحكم مقابلة انفذة + غرامة مالية تقدر ب 

  من فريق الوحدة انصر بن شهرة انذار بسبب تضيع الوقت  1810610بن محجوب عيسى 

 من فريق الوحدة انصر بن شهرة انذار بسبب لعب سلبيي  1810066عمر ج فرو 

  شهرة انذار بسبب سلوك غير رايضي من فريق نجوم بلدية بن انصر بن  1810111ابهي ميهوب 
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8 MAI - ASTBH 2018-11-16  ما قبل الشرفي الخنق 

  نذارين مقابلة انفذة  1810188محمد سهلي  من فريق ترجي الحويطة طرد بسبب تلقيه ا 

  نذارين مقابلة انفذة  8من فريق امل  1810881نعماني العيد  ماي طرد بسبب تلقيه ا 
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NRABHD - MBHR 2018-11-16  ما قبل الشرفي حاسي الدالعة 

  انذار بسبب االحتجاج على قرارات الحكم من فريق امل حاسي الدالعة  1810116حنني محمد توفيق

 21-11-2018تسدد خالل شهر من اتريخ دج  1000مقابلة انفذة + غرامة مالية تقدر ب 

 انذار بسبب االحتجاج على قرارات الحكم مقابلة من فريق امل حاسي الدالعة  1810111احمد  ابهي

 21-11-2018تسدد خالل شهر من اتريخ دج  1000انفذة + غرامة مالية تقدر ب 

 خطير من فريق مولودية حاسي الرمل انذار بسبب لعب  1810816حمزة  خراز  

  (01مقابالت انفذة )أأربعة سب و ش تم الحكم من فريق امل حاسي الدالعة  1810181لشعل معمر +

 1018-11-21دج تسدد خالل شهر من اتريخ 1000غرامة مالية تقدر 

 


