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 2022-05-18 بتاريخ 03محضز ركم 

 احتماعها  عبر جلنيت الفيذيى بالتاريخ املشار إليه أعاله  على النطىيت الجهىيت لكزة اللذم                    علذث اللجنت 

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

: حذول ألاعمال

  .( التاضعت و العاشزةالذورة )النطىيتاملصادكت على مبارياث اللطم الثالث لكزة اللذم  -

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

  .( التاضعتالذورة )  النطىيتاملصادكت على مبارياث اللطم الثالث لكزة اللذم  -

املصادكت 

 

 املصادكت

 الفزيلان املتباريان التاريخ النتيجت

 وداد طنجت / مغزب اجلتيك طنجت  07/05/2022 01-05 مصادق عليها

 اوملبيك اللصزر / املنار الزياض ي  08/05/2022 00-08 مصادق عليها

 لبؤاث جطىان / اجحاد طلبت اضتىدياهطظ  08/05/2022 00-00 مصادق عليها
 

  07/05/2022ج بلىهزاهت الشاون اللطم الثالث هزة اللذم النطىيت بتاريخ / مباراة ج حيل املطتلبل 

 مللتضياث اللىاهين لم ججزي املباراة لعذم حضىر فزيم ج بلىهزاهت الشاون إلى امللعب في الىكت املبرمج من طزف العصبت، وطبلا

 :يلي اللجنت ما اللذم كزرث امللكيت املغزبيت لكزة العامت للجامعت

 مع خصم هلطت واحذة من رصيذ النلط املحصل عليها في أول بتسجيله العتذار  ج بلىهزاهت الشاون  هشيمت فزيم -

 . درهم1000كذرها  جالجت أهذاف وله صفز مع غزامت ماليت العام عليهضلم الترجيب 

 . جالجت أهذاف وعليه صفز فزيم فتياث حيل املطتلبل لهاحتطاب جالث هلط لفائذة  -

  .(  العاشزةالذورة)  النطىيتاملصادكت على مبارياث اللطم الثالث لكزة اللذم  -

املصادكت 

 

 املصادكت

 الفزيلان املتباريان التاريخ النتيجت

 فتياث البىغاس/ لبؤاث جطىان  2022-05-15 01-01 مصادق عليها

 اجحاد طلبت طنجت اضتىدياهطظ/ اوملبيك اللصزر  2022-05-15 05-00 مصادق عليها

 ج حيل املطتلبل / وداد طنجت  2022-05-15 04-01 مصادق عليها

 15/05/2022 بتاريخ - هزة اللذم النطىيتاللطم الثالث-جمىدا بار املضيم  /  مغزب اجلتيك طنجت:مباراة. 

في  12 ركم ة لالعببئكحامه مغزب اجلتيك طنجتاعتراض حىل اضتعمال الغش من طزف  فزيم بجمىدا بار املضيم  جلذم فزيم هادر

وبعذ ،  واملسجل في وركت التحكيم 188238 لزخصت ركم ة الحاملMOUNA HASSIRI املطمى ةر اهتحل صفت الالعبثالاملباراة 

مما يتعين ، جبين اهه كذم وفلا للشزوط الشكليت واللاهىهيت وداخل آلاحال املزجبط باالعتراض ، جفحص اللجنت مللف الاعتراض 

ضالفت الذهز ال املباراة ر فث الهىيت وشارنة مجهىل ة الالعبأنوبعذ الاطالع على جلزيزر الحكم ومنذوب املباراة جبين للجنت كبىله،

 :بصفت غير كاهىهيت ، وطبلا لللىاهين  العامت للجامعت امللكيت املغزبيت لكزة اللذم كزرث اللجنت ما يلي

 . درهم5000 ماليت كذرها ة غزام معبعلىبتمغزب اجلتيك طنجت هشيمت فزيم  -

 .إلغاء ألاهذاف املسجلت من طزف فزيم مغزب اجلتيك طنجت له صفز و عليه هذف واحذ -

 .  جمىدا بار املضيم  له هذف واحذ و عليه صفز احتطاب جالث هلط لفائذة فزيم هادر -

 

  .ورفعت الجلطت على الطاعت الطادضت مطاء

 


