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خ 01محضز رقم   2022-01-06 بتاٍر

خ املشار إليه أعالو  على الطاعت ألاضبوعي عبر جقنيت الفيدًوالجهوٍت لكزة القدم املتنوعت اجتماعها   عقدث اللجنت   بالتاٍر

. الدًن قناًب  عمز ػيالال ،،عضوٍت  الطااة عبدالليي العاايت ، محمد مننور النصييي ،وور  الزابعت مطاء ، بزئاضت الطيد 

: جد،ل ألاعمال

اث القطم املمتاس كزة القدم ااخل  -   .( ألا،لى الد،رة)القاعت املنااقت على مباٍر

اث القطم املمتاس كزة القدم ااخل القاعت    - . (الد،رة الثاويت )املنااقت على مباٍر

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

اث القطم املمتاس كزة القدم ااخل  -   .( ألا،لى الد،رة)القاعت املنااقت على مباٍر

 

املنااقت 

 

 املنااقت

خ النتيجت اال التاٍر قاال املتباٍر  الفٍز

اضوا جلواال / جمواة جلواال  2021-12-17 02 -  01 منااق عليها
الننز القنزي / طلبت جلواال  2021-12-18 02 -  07 منااق عليها
اضيت جلواال / املؼزب الحطيمي  2021-12-19 00 -  03 منااق عليها القنبت الٍز
اجلتيك العوامت طنجت / مطتقبل مزجيل  2021-12-19 03 -  03 منااق عليها
النجم الاخضز جلواال / ص باب جاسة .ف 2021-12-19 02 -  01 منااق عليها
ابناء املدًنت القنزي / شباب امش،رال  2021-12-19 05 -  02 منااق عليها
اضيت املضيق / وااي ىامبورغ طنجت  2021-12-19 02 -  05 منااق عليها القدرة الٍز
اجحاا طنجت / اجحاا كوودٌطت الفنيدق  2021-12-19 05 -  04 منااق عليها
باًز باب النواار جلواال / نطيم جلواال  2021-12-19 00 -  00 منااق عليها

اث القطم املمتاس كزة القدم ااخل القاعت   - . (الد،رة الثاويت )املنااقت على مباٍر

املصادقة 

 

 املصادقة

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة

 جمواة جلواال/ الشباب القصري  2021-12-25 03 -  02 مصادق عليها

 املؼزب الحطيمي / اضوا جلواال 2021-12-25 04 -  02 مصادق عليها

اضيت املضيق 2021-12-25 07 -  10 مصادق عليها  شباب امش،رال  / القدرة الٍز

 ص باب جاسة.ف / ابناء املدًنت القنزي  2021-12-25 00 -  08 مصادق عليها

اضيت جلواال 2021-12-25 02 -  02 مصادق عليها  اجحاا كوودٌطت الفنيدق / القنبت الٍز

 طلبت جلواال/ باًز باب النواار جلواال  2021-12-26 02 -  01 مصادق عليها

 وااي ىامبورغ طنجت/ النجم الاخضز جلواال  2021-12-26 01 -  01 مصادق عليها

 نطيم جلواال/ اجلتيك العوامت طنجت  2021-12-26 02 -  05 مصادق عليها

 مطتقبل مزجيل/ فتح امزورن   2021-12-26 01 -  03 مصادق عليها

 .ورفعت الجلسة على الساعة الخامسة مساء
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خ 02محضز رقم   2022-01-12 بتاٍر

خ املشار إليه أعالو  على ألاضبوعي عبر جقنيت الفيدًوالجهوٍت لكزة القدم املتنوعت اجتماعها                    عقدث اللجنت   بالتاٍر

طيي العاايت ، محمد مننور النصييي ،وورالدًن لال عمز ػيالال ،،عضوٍت  الطااة عبد الطاعت الزابعت مطاء ، بزئاضت الطيد 

. قناًب 

: جد،ل ألاعمال

اث القطم املمتاس كزة القدم ااخل القاعت  - ( .  الد،رة الثالثت)املنااقت على مباٍر

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

اث القطم املمتاس كزة القدم ااخل القاعت   -    (.الثالثتالد،رة )املنااقت على مباٍر

خ النتيجت املنااقت اال التاٍر قاال املتباٍر  الفٍز

 اجلتيك العوامت طنجت / طلبت جلواال 2022-01-01 07 -  03 منااق عليها

اضيت جلواال / اجحاا طنجت  2022-01-01 07 -  01 منااق عليها  القنبت الٍز

 جلواال اضوا/ اجحاا كوودٌطت الفنيدق  2022-01-01 01 -  01 منااق عليها

 اتت امش،رال / نطيم جلواال  2022-01-02 05 -  02 منااق عليها

 باًز باب النواار جلواال/ الننز القنزي  2022-01-02 02 -  04 منااق عليها

 

  خ القطم املمتاس لكزة القدم ااخل القاعت الشباب القنزي  / املؼزب الحطيمي :مباراة  .2022-01-01 بتاٍر

ز حكم املباراة اجضح أال املباراة جوقفت في الدقيقت  ق  من الشوط الثاني 17اضتنااا لتقٍز  الشباب القنزي بطصب انسحاب  اٍز

،طبقا لقواويال الجامعت امللكيت املؼزبيت  . خمطت اىداف مقابل ،احد لنالح املؼزب الحطيمي ،كاوت النتيجت املسجلت القاعتمن 

: لكزة القدم قزرث اللجنت  ما ًلي 

ق   - مت اٍز  بتسجيله العتذار ا،ل مع خنم وقلت ،احدة  من رصيد النقط املحنل عليها في ضلم الشباب القنزي ىٍش

 . ارىم1000 أىداف ،له صفز مع ػزامت ماليت  قدرىاه خمطتالترجيب العام  علي

ق  - . أىداف  ،عليه صفزخمطت له  املؼزب الحطيمياحتطاب جالث وقط لفائدة اٍز
 

 .ء مساخامسةورفعت الجلسة على الساعة ال  

 

 

 


