
849                                                                                                                28/03/2022 

خ 04محضز ركم   2022-03-21 بتاٍر

خ املشار إليه  ت لكزة اللذم املتىىعت اجتماعها   بالتاٍر الطيذ  بزئاضت الخامطتمطاء، الطاعت أعالو على   علذث اللجىت الجهٍى

ت الطادةعمز  .وعبذ  الاله العافيت محمذ مىصىر الصبيحي العافيت،طيف ل عبذالػيالن، وعضٍى

: جذول ألاعمال

  اث اللطم  .(الذورة الطادضت الثامىت)كزة اللذم داخل اللاعت املمتاس لاملصادكت على مباٍر

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

  اث اللطم املمتاس كزة اللذم داخل  .(الطادضت و الثامىتالذورة )اللاعت املصادكت على مباٍر

املصادكت 

 

 املصادكت

خ الىتيجت ان التاٍر لان املتباٍر  الفٍز

12/02/2022 00-03 مصادق عليها  جمىدة جطىان / اضىد جطىان  

12/02/2022 01-05 مصادق عليها ن باب الىىادر   وطيم جطىان / باًٍز

12/02/2022 00-01 مصادق عليها اضيت    املؼزب الحطمي / ج اللصبت الٍز

12/02/2022 03-05 مصادق عليها  مطتلبل مزجيل / اجلتيك العىامت  

12/02/2022 06-01 مصادق عليها  اجحاد كىهذٌطت الفىيذق / اجحاد طىجت  

13/02/2022 05-08 مصادق عليها  شباب امشورن / ابىاء املذًىت اللصزي  

13/02/2022 07-02 مصادق عليها  طلبت جطىان / الىصز اللصزي  

13/02/2022 03-01 مصادق عليها اضيت املضيم    ىامبىرغ طىجت / اللذرة الٍز

13/02/2022 01-04 مصادق عليها  ف ص باب جاسة / الىجم ألاخضز  

 اث اللطم املمتاس كزة اللذم داخل ا . (التاضعت   الطابعت والذورة)اللاعت ملصادكت على مباٍر

املصادكت 

 

 املصادكت

خ الىتيجت ان التاٍر لان املتباٍر  الفٍز

19/02/2022 02-07 مصادق عليها  اضىد جطىان / املؼزب الحطيمي  

19/02/2022 02-01 مصادق عليها  الشباب اللصزي / جمىدة جطىان  

19/02/2022 02-02 مصادق عليها اضيت / اجحاد كىهذٌطت الفىيذق    اللصبت الٍز

19/02/2022 02-03 مصادق عليها  الىجم ألاخضز / هادي ىامبىرغ  

19/02/2022 03-02 مصادق عليها اضيت املضيم / شباب امشورن    اللذرة الٍز

20/02/2022 03-10 مصادق عليها  شبيبت فتح امشورن / مطتلبل مزجيل  

20/02/2022 03-03 مصادق عليها ن باب الىىادر / طلبت جطىان    باًٍز

20/02/2022 03-03 مصادق عليها  أبىاء املذًىت اللصزي / ف ص باب جاسة  

20/02/2022 03-01 مصادق عليها  اجلتيك العىامت / وطيم جطىان  

  اث اللطم  .(الذورة الثامىت و العاشزة)اللاعت كزة اللذم داخل املمتاس لاملصادكت على مباٍر

املصادكت 

 

 املصادكت

خ الىتيجت ان التاٍر لان املتباٍر  الفٍز

 طلبت جطىان / اجلتيك العىامت  27/02/2022 00-01 مصادق عليها

مصادق عليها<  املؼزب الحطيمي / الشباب اللصزي  27/02/2022 02-02 

 ىامبىرغ طىجت / ف ص باب جاسة  01/03/2022 02-03 مصادق عليها

اضيت املضيم/ ابىاء املذًىت اللصزي  01/03/2022 02-05 مصادق عليها  اللذرة الٍز

 شباب امشورن / الىجم ألاخضز  02/03/2022 02-03 مصادق عليها

اضيت  05/03/2022 00-03 مصادق عليها  اجحاد طىجت / ج اللصبت  الٍز

 اجحاد كىهذٌطت الفىيذق / اضىد جطىان  05/03/2022 05-03 مصادق عليها

ن باب الىىادر  06/03/2022 03-02 مصادق عليها  الىصز اللصزي / باًٍز

  خ  اللطم املمتاس لكزة اللذم داخل اللاعتوطيم جطىان/  شبيبت فتح امشورن هادي :مباراة  2022-03-05 بتاٍر

ز م وطيم جطىان  إلى امللعب لم ججز لعذم حضىر  نها اجضح أ و مىذوب املباراة حكمياضتىادا لتلٍز في الىكت املبرمج  فٍز

: وطبلا للىاهين الجامعت امللكيت املؼزبيت لكزة اللذم كزرث اللجىت ما ًلي . من طزف العصبت



مت  - م وطيم جطىانىٍش  رصيذ الىلط املحصل عليها في واحذة من مع خصم هلطت أول بتسجيله العتذار  فٍز

 . درىم1000 أىذاف وله صفز مع ػزامت ماليت  كذرىاه جالثضلم الترجيب العام  علي

م  - .  صفزجالث أىذاف وعليهله  شبيبت فتح امشورن هادي احتطاب جالث هلط لفائذة فٍز

  اث اللطم . ( الحادًت عشزةالذورة)اللاعت كزة اللذم داخل املمتاس لاملصادكت على مباٍر

املصادكت 

 

 املصادكت

خ الىتيجت ان التاٍر لان املتباٍر  الفٍز

2022-03-12 02-06 مصادق عليها  جمىدة جطىان / املؼزب الحطيمي  

2022-03-12 04-05 مصادق عليها  اضىد جطىان / اجحاد طىجت  

2022-03-12 03-02 مصادق عليها  اجلتيك العىامت / الىصز اللصزي  

2022-03-12 00-03 مصادق عليها  شبيبت فتح امشورن /طلبت جطىان  

2022-03-12 04-06 مصادق عليها  الشباب اللصزي / اجحاد كىهذٌطت الفىيذق  

2022-03-12 07-04 مصادق عليها  مطتلبل مزجيل / وطيم جطىان  

 

 .ءورفعت الجلسة على الساعة السادسة مسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


