
 13/01/2022                                                                                                        220/22: عذد

 06/10/2021 بتاريخ 01مدضز ركم 

الطابعت مطاء،بزئاضت  الطاعت أعاله علىعلذث لجىت اللىاهين وألاهظمت والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املػار إليه 

 .وهىرالذًً كصاًب   - علي خذو :  وعضىيت  الطادة الطيذ اخمذعمزو ،. رئيظ اللجىت

: جذٌو الاعماٌ

. ص العزعأاملصادكت على مبارياث الذور التمهيذي إلكصائياث ن -

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

. ص العزعأاملصادكت على مبارياث الذور التمهيذي إلكصائياث ن -

 

 الفزيلان املتباريان التاريخ الىتيجت املصادكت

2021/ 10 /02 00  -  01 مصادق عليها  فتذ طىجت/ هادي الغىذوري  

2021/ 10 /02 05  -  06 مصادق عليها  الىادي الطىجي/ مغزب  طىجت ب .إ .ص 

2021/ 10 /02 00  -  03 مصادق عليها  نهضت بً عمزان/ امل الفىيذق  

2021/ 10 /03 06 -  05 مصادق عليها  رجاء البىغاس/ طلبت طىجت  

2021/ 10 /03 00  -  07 مصادق عليها  غباب طىجت/ غباب علم طىجت  

2021/ 10 /03 01  -02 مصادق عليها  هادي الحطيمي/ الزجاء الحطيمي  

2021/ 10 /04 00  -  03 مصادق عليها ضبىرجيىغ اريج طىجت/رجاء بني ميادة    

 

 .والىصف ليالورفعت الجلطت على الطاعت الثامىت 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13/01/2022                                                                                                        220/22: عذد

 13/10/2021 بتاريخ 02مدضز ركم 

علذث لجىت اللىاهين وألاهظمت والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املػار إليه أعاله  على الطاعت الطابعت  مطاء ، 

 .وهىرالذًً كصاًب  - علي خذو  : الطيذ  اخمذ عمزو  ، وعضىيت  الطادة .بزئاضت  رئيظ  اللجىت 

: جذٌو الاعماٌ

. املصادكت على مبارياث الذور التمهيذي إلكصائياث هأص العزع -

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

. املصادكت على مبارياث الذور التمهيذي إلكصائياث هأص العزع -

 

 الفزيلان املتباريان التاريخ الىتيجت املصادكت

2021/ 10 /09 01  -  04 مصادق عليها غباب الطعادة / املذ الاسرق  

2021/ 10 /09 04  -  02 مصادق عليها وفاق الطاخل / وفاء العزائؼ  

2021/ 10 /10 04  -  06 مصادق عليها ص العزائؼ .ف/ غباب الذغاليين  

2021/ 10 /10 04  -  05 مصادق عليها نهضت طىجت / اطلظ طىجت  

2021/ 10 /10 02  -  05 مصادق عليها  اجداد الطالم / هادي هزوها  

2021/ 10 /10 00  -  01 مصادق عليها هجاح طىجت/ ضبىرجيىغ طىجت    

2021/ 10 /10 02  -  04 مصادق عليها رجاء طىجت / غباب املذًىت    

2021/ 10 /10 06  -  07 مصادق عليها هىهب طىجت/ هجىم طىجت    

2021/ 10 /10 03  -  04 مصادق عليها اجداد الباريى/ امل الفىيذق    

  10/10/2021بتاريخ اكصائياث واص العزعدهذوه اضاهً / اجداد امشورن :مباراة .

مً RC 45842 خٌى جأهيل ومػارهت الالعب جىفيم بىعلي   الحامل للبطاكت الىطىيت ركم امل امشورن جلذم فزيم 

وبعذ التاهذ مً ملف جم  كبىله  غىال ومضمىها ،  مللف الاعتراض ،وبعذ جفدص اللجىتدهذوه اضاهً فزيم 

جبين اهه غير مؤهل لخىض املباراة الطالفت الذهز، ،  الالعب املعترض عليه لذي مصلحت الزخص بالعصبت ، 

: وطبلا للىاهين الجامعت امللىيت املغزبيت لىزة اللذم  كزرث اللجىت  ما ًلي 

  1000بجشاء عليه خمطت أهذاف وله صفز مع غزامت ماليت كذرهادهذوه اضاهً هشيمت فزيم 

 .درهم

  الى ألادوار اللادمت مً هأص العزعله خمطت أهذاف وعليه صفز ويتأهل إجداد إمشورن فىس فزيم. 

 .ورفعت الجلطت على الطاعت الثامىت والىصف ليال

 

 



 

 

 13/01/2022                                                                                                        220/22: عذد

 26/10/2021 بتاريخ 03مدضز ركم 

علذث لجىت اللىاهين وألاهظمت والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املػار إليه أعاله على الطاعت الطابعت مطاء ، بزئاضت  

 .وهىرالذًً كصاًب  - علي خذو  : الطيذ  اخمذ عمزو  ، وعضىيت  الطادة .رئيظ  اللجىت 

: جذٌو الاعماٌ

. املصادكت على مبارياث الذور التمهيذي إلكصائياث هأص العزع -

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

. املصادكت على مبارياث الذور التمهيذي إلكصائياث هأص العزع -

 

 الفزيلان املتباريان التاريخ الىتيجت املصادكت

2021/ 10 /14 03  -  07 مصادق عليها وفاق الطاخل / غباب الذغاليين  

2021/ 10 /16 08  -  09 مصادق عليها املذ الاسرق / ر جاء البىغاس  

2021/ 10 /16 03  -  05 مصادق عليها املغزب التطىاوي بي / املزاص لىطا  

2021/ 10 /17 05 -  01 مصادق عليها هادي هزوها / غباب املذًىت  

2021/ 10 /17 01  -  02 مصادق عليها هجىم طىجت / اطلظ طىجت  

2021/ 10 /17 06  -  04 مصادق عليها  هادي الغىذوري/ ضبىرجيىغ طىجت  

2021/ 10 /17 00  -  01 مصادق عليها وفاق امتار/ اوملبيً وادالو    

2021/ 10 /20 03  -  01 مصادق عليها خطييت طىجت/ جىهزة مطىاهت   

مصادق عليها  امل راص لىطا/ اوملبيً وادي الو  2021/ 10 /24 08  -  07  

 

 .والىصف ليالورفعت الجلطت على الطاعت الثامىت 

 

  



 13/01/2022                                                                                                        220/22: عذد

 15/11/2021 بتاريخ 04مدضز ركم 

الطادضت مطاء،بزئاضت  الطاعت أعاله علىعلذث لجىت اللىاهين وألاهظمت والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املػار إليه 

 .وهىرالذًً كصاًب  - علي خذو :  وعضىيت  الطادة الطيذ اخمذعمزو ،. رئيظ اللجىت

: جذٌو الاعماٌ

. ص العزعأاملصادكت على مبارياث الذور التمهيذي إلكصائياث ن -

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

. ص العزعأاملصادكت على مبارياث الذور التمهيذي إلكصائياث ن -

 

 الفزيلان املتباريان التاريخ الىتيجت املصادكت

2021/ 11 /10 02  -  01 مصادق عليها  غباب بىذًبان/ وداد طىجت  

2021/ 11 /11 02  -  00 مصادق عليها  اجاهظ طىجت/ رجاء مىح باهى  

2021/ 11 /11 01  -  00 مصادق عليها  الىادي اللصزي / اوملبيً وسان  

2021/ 11 /11 00 -  01 مصادق عليها  نهضت باب بزد/ اجداد الػاون  

2021/ 11 /11 06  -07 مصادق عليها  غباب العزائؼ/ الػباب الاصيلي  

  2021-11-11 بتاريخ امل راص لىطا/ هادي الفىيذق :مباراة .

 الىكت املبرمج اضتىادا لتلزيز ول مً خىم و مىذوب املباراة اجضح أن املباراة لم ججز لعذم خضىر رجاٌ الامً في

مً طزف العصبت ، وطبلا مللتضياث اللىاهين العامت  للجامعت امللىيت املغزبيت لىزة اللذم كزرث اللجىت ما ًلي 

: 

 .                                              درهم 1000 عليه ثالثت أهذاف وله صفز مع غزامت ماليت كذرها بعلىبتهادي الفىيذق هشيمت فزيم -      

 .جأهيل فزيم أمل راص لىطا الى الذور امللبل مً إكصائياث هأص العزع-     

 .الطابعتمطاءورفعت الجلطت على الطاعت 

 

 

 

 

 



 13/01/2022                                                                                                        220/22: عذد

 19/11/2021 بتاريخ 05مدضز ركم 
 

الطابعت مطاء،بزئاضت  الطاعت أعاله علىعلذث لجىت اللىاهين وألاهظمت والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املػار إليه 

 .كصاًبوهىرالذًً -  خذو على:الطيذ اخمذعمزو،وعضىيت الطادة. رئيظ اللجىت

: جذٌو الاعماٌ

 .ص العزعأاملصادكت على مبارياث الذور التمهيذي إلكصائياث ن -

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

. ص العزعأاملصادكت على مبارياث الذور التمهيذي إلكصائياث ن -

 

 الفزيلان املتباريان التاريخ الىتيجت املصادكت

15/11/2021 01 - 07 مصادق عليها  خطييت طىجت/ رجاء بني ميادة  

2021/ 11 /17 03  -  01 مصادق عليها  اجاهظ طىجت/ غباب بىذًبان  

2021/ 11 /17 00  -  03 مصادق عليها  الػباب الاصيلي/ الىادي اللصزي  

2021/ 11 /17 03  -  00 مصادق عليها  اجداد الػاون / امل راص لىطا  

مصادق عليها  04  -  00 17/ 11 /2021  

2021 

 خطييت طىجت/ اجداد طىجت الباليت 

 

 .ورفعت الجلطت على الطاعت الثامىت ليال

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13/01/2022                                                                                                        220/22: عذد

 16/11/2021 بتاريخ 06مدضز ركم 
 

الطابعت مطاء،بزئاضت  الطاعت أعاله علىعلذث لجىت اللىاهين وألاهظمت والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املػار إليه 

 .كصاًبوهىرالذًً -  علي خذو :الطيذ اخمذعمزو،وعضىيت الطادة. رئيظ اللجىت

: جذٌو الاعماٌ

 .ص العزعأاملصادكت على مبارياث الذور التمهيذي إلكصائياث ن -

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

. ص العزعأاملصادكت على مبارياث الذور التمهيذي إلكصائياث ن -

 

 الفزيلان املتباريان التاريخ الىتيجت املصادكت

13/11/2021 07 - 06 مصادق عليها  رجاء البىغاس/ رجاء بني ميادة  

 

 .ورفعت الجلطت على الطاعت الثامىت ليال

 

 


