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 الشرفي قلتة سيدي سعد 2018-03-23 اتحاد سبقاق-رجاء وادي طويل

  ( أشهر نافذة 06) طرد فريق رجاء طويل )ممرض(  170023يوسفي ابراهيم رقم البطاقة

+ غرامة مالية  2018-03-27بسبب سلوك غير رياضي اتجاه الحكم ابتداء من 

 . 2018-03-27د.ج تسدد من خالل شهر ابتداء من  10.000.00بي:

 األحترازات 
 رقم الرخصة الهامل عمار حول مشاركة الالعب  حفظات فريق اتحاد سبقاقت

 فريق رجاء وادي طويل وهو طائلة عقوبة.1710605

 .وقد تأكدنا من صحة األحترازات شكال و مضمونا 

  فعال معاقب فريق رجاء وادي طويل  1710605رقم الرخصة  الهامل عمارحيث إن الالعب

( مقابلة )رجاء 05(في النشرة الرسمية رقم )31(مقابلة نافذة في القضية رقم )01بي :   )

 .أكابر  2017-12-08وادي طويل ضد هالل وادي مزي( بتاريخ 

  ضد رائد شباب قلتة سيدي سعد وهو  2017-12-15يوم  الهامل عماربحيث شارك الالعب

 معاقب.

  ضد اتحاد سبقاق وهو طائلة العقوبة . 2018-03-23يوم  الهامل عمارثم شارك الالعب 

 ( من قانون كرة القدم 95وبتالي قررت اللجنة تطبيق المادة ).)الهواة )مرحلة االياب 

 .خسارة المقابلة من فريق رجاء وادي طويل 

 ( أهداف.03ق اتحاد سبقاق + )منح نقاط المقابلة لفري 

  عقوبة   فريق رجاء وادي طويل 1710605رقم الرخصة  الهامل عمارمعاقبة الالعب +

 . 2018-03-27( ابتداء من 01+04األصلية أي)

 (:سنة واحدة ابتداء من 01معاقبة كاتب فريق رجاء وادي طويل بي )2018-03-27 . 

 :تسدد خالل شهر ابتداء من       وادي طويلد.ج لفريق رجاء  50.000.00غرامة مالية بي

27-03-2018 . 
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  توقيف فريق رجاء وادي طويل من مواصلة ما تبقى من مباريات في البطولة مع أنزاله للقسم

 ما قبل الشرفي.

 . ابقاء نتائج المباريات االخرى كما هي 

  ي طويل أهداف( للنوادي التي من المفروض أن تنافس فريق رجاء واد 03نقاط+ 03)منح

   فيما تبقى من مبارات البطولة. 
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 الشرفي أفلو  2018-03-23 وفاق البريدة –شباب انفوس 

  ( مقابلة نافذة بسبب تلقيه بطاقتين.01فريق شباب انفوس طرد ) 1710888الطير عون هللا 

  بسبب االحتجاج على قرار الحكم مقابلة نافذة  فريق شباب أنفوس إنذار 1710681الطير محمد

 27/03/2018د.ج تسدد خالل شهر ابتداء من  1.000.00+ غرامة مالية 

  فريق وفاق البريدة  إنذار بسبب لعب سلبي.  1710120جنيدات عبدهللا 
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 الشرفي البيضاء 2018-03-24 شبيبة اللماية –نجوم البيضاء 

 فريق شبيبة اللماية بسبب االحتجاج على قرار الحكم مقابلة  1710362قندوزي عبد الرحمان

 .27/03/2018د.ج تسدد خالل شهر ابتداء من  1.000.00نافذة + غرامة مالية 

 فريق نجوم البيضاء بسبب االحتجاج على قرار الحكم مقابلة نافذة  1710041خنفوسي بوداود

 .27/03/2018 د.ج تسدد خالل شهر ابتداء من 1.000.00+ غرامة مالية 

 


