
  الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم 

 لكرة القدم عصبة الشمال           

 كرة القدم املتنوعة  الجهوية للجنة  ال

351/2021                                                                                                                                            16/04/2021 

 2021-03-24بتاريخ  02محضر رقم 

الجهوية لكرة القدم املتنوعة اجتماعها   بالتاريخ املشار إليه أعاله على الساعة الثانية عشر زواال،    عقدت اللجنة      

 برئاسة السيد عمر غيالن وعضوية السيد محمد منصور الصبيحي وفق جدول االعمال التالي: 

 املصادقة على مباريات القسم املمتاز كرة القدم داخل القاعة الدورتان )الثالثة والرابعة(.   (1

 املصادقة على مباريات القسم الثالث كرة القدم داخل القاعة الدورتان )الثالثة والرابعة(. (2

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

 املصادقة على مباريات القسم املمتاز كرة القدم داخل القاعة الدورتان )الثالثة والرابعة(.   (1

 

 

 املصادقة 

 

 املصادقة 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة 
 القصري القدرة الرياضية املضيق / الشباب  2021-03-06 03  - 03 مصادق عليها 
 طنجة   05نادي هامبورغ طنجة / ماينز  2021-03-07 02  - 00 مصادق عليها 
 اتلتيك العوامة / النجم االخضر تطوان  2021-03-07 02  - 02 مصادق عليها 
 طنجة / اتلتيك العوامة  05ماينز  2021-03-13 03  - 02 مصادق عليها 
 القصري / نادي هامبورغ طنجة الشباب   2021-03-14 01  - 02 مصادق عليها 
 أبناء املدينة  القصري/ القدرة الرياضية املضيق  2021-03-14 02  - 02 مصادق عليها 

 

 املصادقة على مباريات القسم الثالث كرة القدم داخل القاعة الدورتان )الثالثة والرابعة(. (2

 املصادقة 

 

 املصادقة 

 املتباريان الفريقان  التاريخ  النتيجة 
 اوملبيك وزان النجم القصري /   2021-03-06 04  - 05 مصادق عليها 
 الهدف الرياض ي تطوان / رجاء البوغاز طنجة  2021-03-06 03  - 03 مصادق عليها 
حي اإلشارة مستقبل مرتيل /  2021-03-06 02  - 03 مصادق عليها   
/ الهدف الرياض ي تطوان  مستقبل مرتيل 2021-03-14 05  - 08 مصادق عليها   
اوملبيك وزان   /حي اإلشارة   2021-03-14 05  - 03 مصادق عليها   
 رجاء البوغاز طنجة / النجم القصري  2021-03-14 02 – 02 مصادق عليها 

 

 . ورفعت الجلسة على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم 

 عصبة الشمال لكرة القدم      

 لجنة الجهوية لكرة القدم املتنوعة  ال 

351/2021                                                                                                                                            16/04/2021 

 2021-04-07بتاريخ  03محضر رقم 

  زواال، الساعة الثانية عشر   أعاله على الجهوية لكرة القدم املتنوعة اجتماعها   بالتاريخ املشار إليه   عقدت اللجنة      

 االعمال التالي: الصبيحي وفق جدول وعضوية السيد محمد منصور   عمر غيالنبرئاسة السيد  

 . والسادسة(  الدورتان )الخامسةاملصادقة على مباريات القسم املمتاز لكرة القدم داخل القاعة  (1

 (. الدورة)الخامسةاملصادقة على مباريات القسم الثالث لكرة القدم داخل القاعة  (2

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

  (.والسادسة الخامسة) الدورتان املصادقة على مباريات القسم املمتاز لكرة القدم داخل القاعة  (1

 املصادقة 

 

 املصادقة 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة 
 نادي هامبورغ طنجة / أبناء املدينة  القصري  2021-03-21 01  -  06 مصادق عليها 
 طنجة   05النجم االخضر / ماينز  2021-03-21 05  -  02 مصادق عليها 
 اتلتيك العوامة / الشباب القصري  2021-03-21 02  -  04 مصادق عليها 
 / اتلتيك العوامة أبناء املدينة  القصري  2021-03-27 01  -  02 مصادق عليها 
 الشباب القصري / النجم االخضر 2021-03-27 02  -  03 مصادق عليها 
 القدرة الرياضية املضيق / نادي هامبورغ طنجة  2021-03-27 02  -  04 مصادق عليها 

 

 (. )الخامسةاملصادقة على مباريات القسم الثالث لكرة القدم داخل القاعة الدورة  (2

 املصادقة 

 

 املصادقة 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة 
 / رجاء البوغاز  اوملبيك وزان 2021-03-21 02  -  05 مصادق عليها 
 مرتيلمستقبل النجم القصري /  2021-03-21 05  -  04 مصادق عليها 
حي اإلشارة /الهدف الرياض ي  2021-03-21 04  -  03 مصادق عليها   

 

 . ورفعت الجلسة على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال 

 

 

 


