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 2022-01-06 بخاريخ 01محضز ركم 

 عبر جلنيت الفيذًى بالخاريخ املشار إليه أعاله  على ألاضبىعيالجهىيت لكزة اللذم املخنىعت اجخماعها                     علذث اللجنت 

اللطيف العافيت ، محمذ منصىر الصبيحي وهىر  عمز غيالن ،وعضىيت  الطادة عبذ الطاعت الخامطت مطاء ، بزئاضت الطيذ 

. الذًن  كصاًب 

: جذول ألاعمال

  .(الذورة ألاولى )املصادكت على مبارياث اللطم الثالث لكزة اللذم داخل اللاعت   -

. (الذورة الثاهيت )املصادكت على مبارياث اللطم الثالث لكزة اللذم داخل اللاعت   -

 .........................................

  .(الذورة ألاولى )املصادكت على مبارياث اللطم الثالث لكزة اللذم داخل اللاعت   -

املصادكت 

 

 املصادكت

 الفزيلان املخباريان الخاريخ النديجت

رجاء البىغاس طنجت / مىلىدًت وسان  2021-12-18 03 -  04 مصادق عليها

شباب املذًنت طنجت / الهذف الزياض ي جطىان  2021-12-18 01 -  05 مصادق عليها

ص الشاون .ف/ جطىان ضيتي  2021-12-19 00 -  05 مصادق عليها

النجم اللصزي / اجحاد اسجن وسان  2021-12-19 02 -  02 مصادق عليها

شباب الاسهز جطىان / اوملبيك وسان  2021-12-19 00 -  06 مصادق عليها

ب مغزب طنجت .ا.ص/ وفاق امشورن  2021-12-19 10 -  00 مصادق عليها

اوملبي املضيم / شباب امل اسمىرن  2021-12-19 02 -  05 مصادق عليها

اهخير جطىان / لؤلؤة الشاون  2021-12-19 02 -  02 مصادق عليها

. (الذورة الثاهيت )املصادكت على مبارياث اللطم الثالث لكزة اللذم داخل اللاعت   -

املصادكت 

 

 املصادكت

 الفزيلان املخباريان الخاريخ النديجت

 ضيتي  جطىان/ ب مغزب طنجت .ا.ص 2021-12-25 03 -  01 مصادق عليها

لؤلؤة الشاون / رجاء البىغاس طنجت  2021-12-25 01 -  08 مصادق عليها

مىلىدًت وسان / اوملبي املضيم  2021-12-25 02 -  02 مصادق عليها

اجحاد اسجن وسان / شباب الاسهز جطىان  2021-12-26 02 -  03 مصادق عليها

الهذف الزياض ي جطىان / اهخير جطىان  2021-12-26 04 -  01 مصادق عليها

شباب امل امشورن / شباب املذًنت طنجت  2021-12-26 06 -  01 مصادق عليها

اوملبيك وسان / ص الشاون .ف 2021-12-26 04 -  04 مصادق عليها

  26/12/2021وفاق امشورن اللطم الثالث بخاريخ /  النجم اللصزي :مباراة 

لـم ججز املباراة  لعذم حضىر فزيم وفاق امشورن إلى اللاعت في الىكذ املبرمج من طزف العصبت،  وطبلا مللخضياث اللىاهين 

: العامت  للجامعت امللكيت املغزبيت لكزة اللذم  كزرث اللجنت ما ًلي 

  بدسجيله العخذار أول مع خصم هلطت واحذة  من رصيذ النلط املحصل عليها في ضلم وفاق امشورن  هشيمت فزيم -

                                              .  درهم 1000الترجيب العام  عليه زالزت أهذاف وله صفز مع غزامت ماليت كذرها  

 . زالزت أهذاف وعليه صفزالنجم اللصزي له احدطاب زالر هلط لفائذة فزيم   -

  .ورفعذ الجلطت على الطاعت الطادضت مطاء
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 2022-01-12 بخاريخ 02محضز ركم 

 عبر جلنيت الفيذًى  بالخاريخ املشار إليه أعاله  على ألاضبىعيالجهىيت لكزة اللذم املخنىعت اجخماعها                    علذث اللجنت 

  وهىر  عمز غيالن ،وعضىيت  الطادة عبذالطيف العافيت ، محمذ منصىر الصبيحي  مطاء ، بزئاضت الطيذ الخامطتالطاعت 

. الذًن كصاًب 

: جذول ألاعمال

 .  (الذورة الثالثت)كزة اللذم داخل اللاعت ل الثالثاملصادكت على مبارياث اللطم  -

 .........................................

  .( الثالثتالذورة )كزة اللذم داخل اللاعت  ل الثالثاملصادكت على مبارياث اللطم  -

املصادكت 

 

 املصادكت

 الفزيلان املخباريان الخاريخ النديجت

 ص الشاون .ف / ب مغزب طنجت.ا.ص 2022-01-01 03 -  03 مصادق عليها

 رجاء البىغاس طنجت / الهذف الزياض ي جطىان 2022-01-02 01 -  07 مصادق عليها

 اوملبيك وسان/ اجحاد اسجن وسان  2022-01-02 09 -  01 مصادق عليها

 اوملبي املضيم/ شباب املذًنت طنجت  2022-01-02 01 -  08 مصادق عليها

 مىلىدًت وسان/ لؤلؤة الشاون  2022-01-02 03 -  02 مصادق عليها

 اهخير جطىان/ شباب امل اسمىرن  2022-01-02 01 -  03 مصادق عليها

 

  02/01/2022  بخاريخ اللطم الثالث لكزة اللذم داخل اللاعت شباب الاسهز جطىان/ وفاق امشورن  :مباراة. 

 في الىكذ اللاعتالى وفاق امشورن  فزيماضدنادا لخلزيزي الحكم ومنذوب املباراة اجضح أن امللابلت لم ججز لعذم  حضىر 

املبرمج من طزف العصبت،  وطبلا مللخضياث اللىاهين العامت  للجامعت امللكيت املغزبيت لكزة اللذم  كزرث اللجنت ما 

: ًلي

 في املباراة  زان، هظزا لخلذًمه اعخذاروفاق امشورن لكزة اللذم داخل اللاعتحسجيل اعخذار عام في حم فزيم  -

النخائج املحصل عليها  مع الغاء جميع،  26/12/2021 بخاريخ ألاول الطالفت الذكز بعذما ضبم وان كذم الاعخذار 

 . درهم3000خالل املبارياث الطابلت وغزامت ماليت كذرها 

من الاهخزاط في وفاق امشورن لكزة اللذم داخل اللاعت فزبم ل  املطير جميع أعضاء مكخبرئيظ الجمعيت ومنع  -

 . مذي الحياةالجامعت امللكيت املغزبيت لكزة اللذم العصبت وأي فزيم منضىي جحذ لىاء 

 .ءورفعذ الجلطت على الطاعت الطادضت مطا

 


