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 2022-03-04 بتاريخ 01محضز رقم 

 احتماعها  عبر جقىيت الفيذيى بالتاريخ املشار إليه أعاله  على اليطىيت الجهىيت لكزة القذم                    عقذث اللجىت 

 . يذة لبنى اليىضفي و الطيذ عمز العباص  ،وعضىيت  الظحطً بغار  مطاء ، بزئاضت الطيذ الزابعت الطاعت 

: حذول ألاعمال

  .(  إلى الذورة الخامطتالذورة ألاولىمً )  اليطىيتاملصادقت على مبارياث القطم الثالث لكزة القذم  -

  .(  إلى الذورة الثالثتالذورة ألاولىمً )  اليطىيت  داخل القاعتاملصادقت على مبارياث القطم الثالث لكزة القذم -

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

  .(  إلى الذورة الخامطتالذورة ألاولىمً )  اليطىيتاملصادقت على مبارياث القطم الثالث لكزة القذم  -

املصادقت 

 

 املصادقت

 الفزيقان املتباريان التاريخ الىتيجت

 املىار الزياض ي/ فتياث البىغاس  01/01/2022 00-09 مصادق عليها

 مغزب اجلتيك طىجت/ ج بلىكزاهت الشاون  01/01/2022 10-01 مصادق عليها

 اوملبيك القصزر / لبؤاث جطىان  02/01/2022 00-13 مصادق عليها

 وداد طىجت/ جمىدا بار املضيق  02/01/2022 01-03 مصادق عليها

 لبؤاث جطىان/ املىار الزياض ي  07/01/2022 03-00 مصادق عليها

 فتياث البىغاس/ اجحاد طلبت اضتىدياهطظ  08/01/2022 01-01 مصادق عليها

 جمىدا بار املضيق/ ج حيل املطتقبل  11/01/2022 01-03 مصادق عليها

 ج بلىكزاهت الشاون / وداد طىجت  11/01/2022 00-01 مصادق عليها

 ج بلىكزاهت الشاون / جمىدا بار املضيق  15/01/2022 02-03 مصادق عليها

 اجحاد الطلبت اضتىدياهطظ/ املىار الزياض ي  15/01/2022 04-00 مصادق عليها

 ج حيل املطتقبل/ مغزب اجلتيك طىجت  16/01/2022 01-00 مصادق عليها

 اوملبيك القصزر / فتياث البىغاس  23/01/2022 00-16 مصادق عليها

 اجحاد طلبت اضتىدياهطظ/ لبؤاث جطىان  29/01/2022 00-00 مصادق عليها

 مغزب اجلتيك طىجت/ وداد طىجت 29/01/2022 04-02 مصادق عليها

 ج حيل املطتقبل/ ج بلىكزاهت الشاون  30/01/2022 10-00 مصادق عليها

 املىار الزياض ي/ اوملبيك القصزر  30/01/2022 08-01 مصادق عليها

 اوملبيك القصزر / اجحاد طلبت اضتىدياهطظ 05/02/2022 00-20 مصادق عليها

 وداد طىجت/ ج حيل املطتقبل  06/02/2022 01-03 مصادق عليها

 مغزب اجلتيك طىجت/ جمىدا بار املضيق  06/02/2022 02-02 مصادق عليها

 

 

 

 

 



 

  05/02/2022لبؤاث جطىان القطم الثالث كزة القذم اليطىيت بتاريخ / مباراة فتياث البىغاس 

 لبؤاث جطىان  بطبب اوسحاب فزيق 77 املباراة جىقفت في الذقيقت أن املباراة، اجضحبعذ اطالع اللجىت على جقزيزر الحكم ومىذوب 

 ملقتضياث القىاهين فتياث البىغاس، وطبقالصالح فزيق  (00) صفز مقابل (01) إصابت واحذة امللعب وكاهت الىتيجت املسجلتمً 

 :يلي اللجىت ما القذم قزرث امللكيت املغزبيت لكزة العامت للجامعت

 مع خصم هقطت واحذة مً رصيذ الىقط املحصل عليها في ضلم أول بتسجيله العتذار  لبؤاث جطىان هشيمت فزيق -

 . درهم1000قذرها  جالجت أهذاف وله صفز مع غزامت ماليت العام عليهالترجيب 

 . جالجت أهذاف وعليه صفز فزيق فتياث البىغاس لهاحتطاب جالث هقط لفائذة  -

 .(  إلى الذورة الثالثتالذورة ألاولىمً )  اليطىيت  داخل القاعتاملصادقت على مبارياث القطم الثالث لكزة القذم -

 

  .ورفعت الجلطت على الطاعت الطادضت مطاء

 

 

 

 

 

 

 

 

املصادقت 

 

 املصادقت

 الفزيقان املتباريان التاريخ الىتيجت

(اضتىدياهطظ)اجحاد طلبت / هجىم البىغاس  09/01/2022 01- 01 مصادق عليها  

اضىد طىجت/ شبيبت طىجت  09/01/2022 02 - 02 مصادق عليها  

شاباث جطىاناجحاد / الهذف الزياض ي جطىان  11/01/2022 01 - 11 مصادق عليها  

هجىم البىغاس طىجت/ اضىد طىجت  15/01/2022 03 - 03 مصادق عليها  

الهذف الزياض ي جطىان/ اضىد جطىان  15/01/2022 05 - 00 مصادق عليها  

 شبيبت طىجت / (اضتىدياهطظ)اجحاد طلبت 16/01/2022 02 - 02 مصادق عليها

 هجىم البىغاس طىجت/ شبيبت طىجت   22/01/2022 03 - 00 مصادق عليها

اضىد طىجت / (اضتىدياهطظ )اجحاد طلبت  23/01/2022 00 - 05 مصادق عليها  

 01 - 05 مصادق عليها

 

 

شاباث جطىان/ اضىد جطىان  23/01/2022  
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 2022-03-31 بتاريخ 02محضز رقم 

 احتماعها  عبر جقىيت الفيذيى بالتاريخ املشار إليه أعاله  على اليطىيت الجهىيت لكزة القذم                    عقذث اللجىت 

 . يذة لبنى اليىضفي و الطيذ عمز العباص  ،وعضىيت  الظحطً بغار  مطاء ، بزئاضت الطيذ الزابعت الطاعت 

: حذول ألاعمال

  .(و الثامىت الذورة الطادضت و الطابعت)  اليطىيتاملصادقت على مبارياث القطم الثالث لكزة القذم  -

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

  .(و الثامىت الذورة الطادضت و الطابعت)  اليطىيتاملصادقت على مبارياث القطم الثالث لكزة القذم  -

املصادقت 

 

 املصادقت

 الفزيقان املتباريان التاريخ الىتيجت

 فتياث البىغاس/ املىار الزياض ي  27/02/2022 07-01 مصادق عليها

 لبؤاث جطىان/ اوملبيك القصزر  27/02/2022 08-00 مصادق عليها

 جمىدا بار املضيق / وداد طىجت  27/02/2022 01-02 مصادق عليها

 ج بلىكزاهت الشاون / مغزب اجلتيك طىجت  27/02/2022 01-04 مصادق عليها

 اجحاد طلبت اضتىدياهطظ/ فتياث البىغاس  06/03/2022 00-00 مصادق عليها

 ج حيل املطتقبل/ جمىدا بار املضيق  06/03/2022 04-01 مصادق عليها

 وداد طىجت / ج بلىكزاها الشاون  06/03/2022 00-02 مصادق عليها

 مغزب اجلتيك طىجت / ج حيل املطتقبل  13/03/2022 01-05 مصادق عليها

 املىار الزياض ي/ لبؤاث جطىان  13/03/2022 00-03 مصادق عليها

 جمىدا بار املضيق / ج بلىكزاهت الشاون  13/03/2022 05-01 مصادق عليها

 املىار الزياض ي / اجحاد طلبت طىجت  20/03/2022 00-08 مصادق عليها

 اوملبيك القصزر / فتياث البىغاس  20/03/2022 00-10 مصادق عليها

 

  .ورفعت الجلطت على الطاعت الطادضت مطاء
 

 

 

 


