
  07/04/2022                                                                                                                                           865:العذد
                                                                                                                                                         

 24/03/2022 بخاريخ 12مدضز ركم 
 

علذث لجىت اللىاهين وألاهظمت والخأهيل احخماعا بالخاريخ املػار إليه أعاله  على الطاعت  الخامطت مطاء ، بزئاضت  

. رئيظ  اللجىت الطيذ  اخمذ عمزو  ، وعضىيت  الطيذان علي خذو وهىر الذًً كصاًب 

: حذٌو ألاعماٌ

  ( الثامىت ، الخاضعت والثاهيت عػزالذوراث   )املصادكت على مبارياث اللطم الثالث .

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

  ( الثامىت ، الخاضعت والثاهيت عػزالذوراث   )املصادكت على مبارياث اللطم الثالث .

 الفزيلان املخباريان الخاريخ الىديجت املصادكت

05/03/2022 00 - 03 مصادق عليها  غباب اسال/ ضبىرجيىغ أريج طىجت  

05/03/2022 03 - 00 مصادق عليها أهذلظ طىجت / غباب الطعادة 

05/03/2022 02 - 02 مصادق عليها  رهان الطاهيت/ ص طىجت .ف 

05/03/2022 01 - 00 مصادق عليها  فخذ الزواض ي/ اًذ خذًفت . ج 

05/03/2022 01 - 02 مصادق عليها  اجداد هخامت/ امل امشورن  

05/03/2022 02 - 02 مصادق عليها  امل راص لىطا / هادي مزجيل 

05/03/2022 02 - 02 مصادق عليها  ثخطييت جارحيظ / غباب مييادور  

05/03/2022 01 - 02 مصادق عليها  فخذ طىجت/ هادي الغىذوري  

06/03/2022 04 - 00 مصادق عليها  املذ الاسرق/ ابً بطىطت . ج 

06/03/2022 02 - 02 مصادق عليها غباب .ج / املديط  ألاصيلي 

06/03/2022 03 - 05 مصادق عليها املالليين اجداد بني / امل اًذ اللمزة 

06/03/2022 01 - 01 مصادق عليها بىعياع  اجداد الطالم / ثغباب جارحيظ 

06/03/2022 00 - 02 مصادق عليها  الىصز الزياض ي/ جذغين هخامت .ج 

06/03/2022 00 - 03 مصادق عليها غباب أوالد /  مىلىدًت جطىان  

06/03/2022 01 - 02 مصادق عليها اخميذ  رحاء العزائؼ/ وفاق امطا  

06/03/2022 01 - 02 مصادق عليها  غباب الاسهز/ الىادي  الطىجي 

06/03/2022 01 - 05 مصادق عليها  خطييت طىجت/  وفاق العىامزة  

06/03/2022 03 - 00 مصادق عليها  هجاح طىجت/ غباب خيضزة  

06/03/2022 01 - 02 مصادق عليها  نهضت املضيم/ نهضت وسان 

06/03/2022 02 - 00 مصادق عليها  الىادي الحطيمي/ هادي بىهيذارن  

07/03/2022 01 - 01 مصادق عليها  نهضت طىجت/ نهضت بئي الػيفا  

 هجىم طىجت/ اطلظ طىجت  08/03/2022 02 - 04 مصادق عليها

 اهلي العىامت/ غباب درادب  10/03/2022 00 - 03 مصادق عليها

 هادي هزوها/ غباب مغىغت  11/03/2022 01 - 00 مصادق عليها

   

 



  06/03/2022 بخاريخ -اللطم الثالث -دهذوه اضاهً/ غباب بني عبذاله : مباراة 

وطبلا لللىاهين   ( 09/03/2022 بخاريخ 10مدضز ركم ) عاما اهظزا لىىن فزيم غباب بني عبذ هللا كذم اعخذار

 :العامت للجامعت امللىيت املغزبيت لىزة اللذم، كزرث اللجىت  ماًلي 

 .إلغاء هديجت املباراة الطالفت الذهز-

 .اخدطاب زالر هلط لفائذة فزيم دهذوه اضاهً له زالزت أهذاف وله صفز -

 

 .الطابعت  والىصف مطاءورفعذ الجلطت على الطاعت 
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 28/03/2022 بخاريخ 13مدضز ركم 
 

علذث لجىت اللىاهين وألاهظمت والخأهيل احخماعا بالخاريخ املػار إليه أعاله  على الطاعت  الخامطت مطاء ، 

. هىر الذًً كصاًب  بزئاضت  رئيظ  اللجىت الطيذ  اخمذ عمزو  ، وعضىيت  الطيذان علي خذو و

: حذٌو ألاعماٌ

  (13و10و09الذوراث   )املصادكت على مبارياث اللطم الثالث. 

 املصادكت على مباراة اللطم الثالث الني واهذ في اهخظار البذ .

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

  ( 13و10و09الذوراث   )املصادكت على مبارياث اللطم الثالث .

 الفزيلان املخباريان الخاريخ الىديجت املصادكت

12/03/2022 02 - 02 مصادق عليها ابً بطىطت . ج/ اجداد الطالم 

12/03/2022 01 - 04 مصادق عليها هادي بىهيذارن / اجداد هخامت  

12/03/2022 02 - 03 مصادق عليها امل امشورن / فخذ الزواض ي 

12/03/2022 01 - 02 مصادق عليها هادي بني بىفزاح / الىادي الحطيمي  

12/03/2022 03 - 04 مصادق عليها اطلظ مزجيل / اجداد الباريى  

12/03/2022 02 - 05 مصادق عليها رحاء العزائؼ / غباب طىجت  

12/03/2022 03 - 03 مصادق عليها الػماٌ اللصزي / غباب الطاهيت  

12/03/2022 00 - 00 مصادق عليها نهضت طىجت / املذ الاسرق  

12/03/2022 02 - 02 مصادق عليها رحاء البىغاس / ضىق الطلبت . ج 

13/03/2022 01 - 01 مصادق عليها نهضت هىرسياهت / احاهظ املضيم  

13/03/2022 03 - 02 مصادق عليها هجىم طىجت / نهضت املضيم 

13/03/2022 01 - 04 مصادق عليها نهضت بئي الػيفا / مىلىدًت جطىان  

13/03/2022 00 - 02 مصادق عليها هالٌ ضيذي ادريظ / وفاق امطا 

13/03/2022 00 - 02 مصادق عليها الىادي الطىجي / مذرضت العزائؼ 

13/03/2022 02 - 01 مصادق عليها خطييت جارحيطذ /  دهذوه اضاهً  

13/03/2022 00 - 00 مصادق عليها اوملبيً وادالو / هادي  املطخلبل  

13/03/2022 06 - 01 مصادق عليها وفاق امخار / هىهب طىجت  

13/03/2022 00 - 01 مصادق عليها وفاق طىجت /  غباب الاسهز  

13/03/2022 01 - 00 مصادق عليها اطلظ طىجت / غباب خيضزة  

13/03/2022 01 - 00 مصادق عليها غباب مييادور / امل اًذ اللمزة  

14/03/2022 01 - 01 مصادق عليها غباب درادب / هجاح طىجت  

  13/03/2022بخاريخ - اللطم الثالث –نهضت وسان /  ا هلي العىامت :مباراة 



 :مزافلين  مً فزيم نهضت وسان  وهم (03) على جأهيل ومػارهت زالزت باعتياضجلذم فزيم اهلي العىامت  

 . (إداري ) GM22384:  ادريظ الحزيشي الحامل للبطاكت الىطىيت ركم  -

 .  (مذرب) GM75222:  عمز الحزيشي الحامل للبطاكت الىطىيت ركم  -

 . (ميلف باألمخعت ) GM233865: بالٌ الىعبىش ي الحامل للبطاكت الىطىيت ركم  -

ووعذ الخأهذ مً املزافلين مىضىع ،  اهه ملبٌى غىال ومضمىها  جخبن، ووعذ جفدح اللجىت مللف الاعتياض املذهىر 

الاعتياض لذي مصلحت الزخح بالعصبت ، جبين أنهم  غيي مؤهلىن  للمػارهت في هذه املباراة وطبلا لللىاهين العامت 

 :للجامعت املغزبيت لىزة اللذم، كزرث اللجىت ماًلي

 .  درهم1000كذرها  زالزت أهذاف وله صفز مع غزامت ماليت بعلىبت عليه نهضت وسان  هشيمت فزيم  -

 . زالزت أهذاف وعليه صفز له اخدطاب زالر هلط لفائذة فزيم  اهلي العىامت  -

  والتي 2022-02-14 اللطم الثالث بخاريخ وهارهادي ن/ غباب الطاهيت :املصادكت على مباراة 

 .واهذ في اهخظار البذ 

 الىكذ اضدىادا لخلزيز ول مً خىم و مىذوب املباراة،  اجضح أن املباراة لم ججز لعذم خضىر رحاٌ ألامً الى امللعب  في

زيت امللذمت مً طزف فزيم غباب الطاهيت  . املبيمج مً طزف العصبت  ووعذ اطالع اللجىت على وسخت مً الىزيلت الخبًي

. جىضح الظزف اللاهز كزرث اللجىت إعادة بزمجت املباراة في وكذ الخم 

: مالحظة 

/ ج ضىق الطلبت ر:مباراة  خالٌ ج ضىق الطلبت  هظزا لعذم جأهيذ الاعتياض املسجل في وركت الخدىيم  مً طزف فزيم 

مً اللاهىن الخأدًبي ومذهزة العصبت ركم 108، وطبلا للفصل  (اللطم الثالث)  12/03/2022بخاريخ  رحاء البىغاس 

 .درهم 200بمبلغ   ج ضىق الطلبت  ، كزرث اللجىت حغزيم فزيم 13/10/2021الصادرة بخاريخ 14

 

 .الطابعت  والىصف مطاءورفعذ الجلطت على الطاعت 

 
 

 

 

 


