
    07/04/2022                                                                                                                                                                   864: العذد
                               

خ  09 محضز ركم   2022-03-23بتاٍر
 

خ املشار إلُه أعاله  على الطاعت   ، الخامطت مطاءعلذث اللجنت  الجهىٍت لللىاهين وألاهظمت والتأهُل اجتماعها بالتاٍر

. هىر الذًن كصاًب  علي حذو  و: بزئاضت  رئِظ  اللجنت الطُذ  احمذ عمزو  ، وعضىٍت  الطُذان 

 :جذول ألاعمال

 اث اللطم املمتاس . (17 و 16جان الذور  )املصادكت على مباٍر

  الني واهت في اهتظار البتو املمتاس مباراة اللطماملصادكت على. 

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

 اث اللطم املمتاس  .(17 و 16ة الذور  )املصادكت على مباٍر

خ النتُجت املصادكت ان التاٍر لان املتباٍر  الفٍز

05/03/2022 02  -  03 مصادق عليها  امل الفنُذق/ شباب علم طنجت  

05/03/2022 01  -  01 مصادق عليها  وداد طنجت/ جىهزة العزائش  

06/03/2022 01 -  01 مصادق عليها  طلبت طنجت/  طلبت جطىان  

06/03/2022 01  -02 مصادق عليها  اجحاد طنجت البالُت/ رجاء الحطُمت  

06/03/2022 02  -02 مصادق عليها ب مغزب طنجت .ا.ص/ شباب بنذًبان  

06/03/2022 03  -02 مصادق عليها ظ   شباب املضُم / شباب ضُذي ادَر

مصادق عليها  ص باب جاسة .ف/ اجحاد امشورن  06/03/2022 00  -  04

مصادق عليها  وفاق الطاحل / شباب الذغالُين  06/03/2022 06  -  02

مصادق عليها  الطالم اللصزي / نهضت باب بزد  06/03/2022 00  -  03
 

  خ  (  17الذورة  ) اللطم املمتاس رجاء مىح باهى/ الزجاء اللصزي : مباراة   .05/03/2021بتاٍر

زي الحىم ومنذوب املباراة اجضح أن املباراة لم ججز لألضباب التالُت ب  :عذ الاطالع على جلٍز

م الزجاء اللصزي للزار الحىم باضتبعاد العب مجهىل الهىٍت اهتحل صفت الالعب هبُل هجُم  -1 عذم امتثال فٍز

  .187547الحامل للزخصت ركم 

م الزجاء اللصزي أداء مطتحلاث طاكم التحىُم ومنذوب املباراة    -2  .رفض فٍز

م  هما  العب مجهىل الهىٍت اهتحل صفت اضتعمال الغش والتذلِظ بئشزان اعتراض حىل ب رجاء مىح باهىجلذم فٍز

كىاهين الجامعت امللىُت املغزبُت  لىزة اللذم كزرث اللجنت ما لطبلا لو ، 187547الالعب هبُل هجُم الحامل للزخصت ركم 

 - :ًلي

م  - مت فٍز خصم هلطت واحذة من رصُذ النلط املحصل الزجاء اللصزي بتسجُله اعتذار اول مع هٍش

 ، مع أداء  درهم1000مع غزامت مالُت كذرها عليها في ضلم الترجِب العام علُه ثالثت أهذاف وله صفز

 .واجب جنلل الحيام ومنذوب املباراة 

م  -  .له ثالثت أهذاف وعلُه صفزرجاء مىح باهى احتطاب ثالثت هلط لفائذة فٍز

اضُت - م الزجاء اللصزي  على اللجنت الجهىٍت للتأدًب  والزوح الٍز  .إحالت  ملف  املطؤول إلاداري لفٍز

  خ (  17الذورة  )اللطم املمتاس  جىهزة مطناهت/ الشباب الاصُلي : مباراة   .06/03/2021بتاٍر

اضُت خ   الصادر24ركم  بعذ اطالع على محضز اللجنت الجهىٍت للتأدًب والزوح الٍز  الالعب أن ،جبين 14/03/2022بتاٍر

م الشباب الاصُلي ، كذ شارن في املباراة الطالفت الذهز رغم 166277محمذ الطاهلي  الحامل لزخصت ركم    من فٍز

في مباراة الطابلت ، وطبلا للىاهين الجامعت امللىُت املغزبُت  لىزة اللذم  ( 04 )  إهذاراثعلىبت التىكُف لزهمه أربعت

 :كزرث اللجنت ما ًلي



م - مت فٍز الشباب الاصُلي بجشاء مع خصم هلطت واحذة من رصُذ النلط املحصل عليها في ضلم  هٍش

 . درهم1000مع غزامت مالُت كذرها الترجِب العام علُه ثالثت أهذاف وله صفز

م جىهزة مطناهت له ثالثت أهذاف وعلُه صفز -  .احتطاب ثالثت هلط لفائذة فٍز

  اث اللطم املمتاساملصادكت  .(17 و 16ة الذور  )على مباٍر

خ النتُجت املصادكت ان التاٍر لان املتباٍر  الفٍز

09/03/2022 00  -08 مصادق عليها  نهضت باب بزد/ وداد طنجت  

09/03/2022 04  -04 مصادق عليها  شباب الذغالُين/ ب مغزب طنجت .ا.ص 

09/03/2022 01  -00 مصادق عليها شباب بنذًبان / امل الفنُذق  

09/03/2022 02  -  01 مصادق عليها  شباب علم طنجت/ الطالم اللصزي  

10/03/2022 00  -  01 مصادق عليها ص العزائش .ف/ جىهزة مطناهت  

10/03/2022 02  -02 مصادق عليها  العزاٌشجىهزة / اجحاد طنجت البالُت  

10/03/2022 00  -01 مصادق عليها  ةرجاء الحطُم/ وفاق الطاحل  

13/03/2022 في اهتظار البت لعذم التىصل بىركت التحىُم  رجاء بني ميادة / ص العزائش .ف 

 

 .الطابعت والنصف مطاءورفعت الجلطت على الطاعت 

 

 

 

 

 


