
 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم 

  لكرة القدم  عصبة الشمال        

انين واألنظمة والتأهيل  اللجنة الجهوية  للقو

467/2021                                                                                                                   25/06/2021 

 2021-06-25بتاريخ  40محضر رقم 

انين واألنظمة والتأهيل اجتماع   ة برئاس مساء،  سادسة  الساعة ال   أعاله على ا بالتاريخ املشار إليه  هعقدت لجنة القو

 . قصايب الدين نور  و  حدو  علي  السيدان: ةعمرو، وعضوي السيد احمد رئيس اللجنة 

 جدول األعمال: 

 الثانية(.الدورة ) قسم املمتاز املصغرة لل مباريات البطولة املصادقة على  (1

عشر    الثانيةالتاسعة، العاشرة، الحادية عشر،  ،  السابعةاملصادقة على مباريات القسم الثالث )الدورات:   (2

 (.والثالثة عشر

ابع )الدور  (3  (.والعاشرة  التاسعة:  تاناملصادقة على مباريات القسم الر

ائشفئات الصغرى ال املصادقة على مباريات  (4  (. القصر الكبير -)محورطنجة والعر

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

 الثانية(.الدورة ) قسم املمتاز املصغرة لل مباريات البطولة املصادقة على  (1

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 
 طلبة تطوان  اوملبيك وزان/   2021-06-19 00  -  05 مصادق عليها 
 الشباب االصيليجوهرة العرائش/ 2021-06-19 01  -  00 مصادق عليها 

الثانية عشر  ،الحادية  عشر ،العاشرة ،التاسعة ،  السابعةاملصادقة على مباريات القسم الثالث )الدورات:  (2

 (.والثالثة عشر

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 
 حسنية طنجة / مغرب طنجة  2021-06-09 03 - 01 مصادق عليها 
 الحرارين  أطلسفتح طنجة /  2021-06-10 01 - 00 مصادق عليها 
 املد االزرق / شباب العوامة  2021-06-11 00   - 01 مصادق عليها 
 اجاكس املضيق اتحاد الباريو /  2021-06-12 01 - 01 مصادق عليها 
 شباب السعادة / نهضة بئر الشيفا 12/06/2021 00     -  01 مصادق عليها 
 نجاح طنجة / نجوم طنجة  2021-06-13 01 - 01 مصادق عليها 
 نادي كرونا / نهضة طنجة  2021-06-13 04   - 04 مصادق عليها 
 اهلي العوامة / شباب املدينة  2021-06-13 01 - 02 مصادق عليها 
 كوكب طنجة / املنار الرياض ي  2021-06-13 00   -   02 مصادق عليها 
2021-06-13 02 -   00 مصادق عليها   نهضة كورزيانة /   طنجة  أطلس 
2021-06-13 01 - 00 مصادق عليها   شباب اوالد احميد  /اوملبيك القصري   
2021-06-13 01 - 00 مصادق عليها   ج. سوق الطلبة  /رجاء العرائش  
2021-06-13 01 - 04 مصادق عليها   ج.ش املالليين / شباب ازال  
2021-06-13 03 - 04 مصادق عليها   شباب الزهر تطوان /   مولودية 
2021-06-13 00 - 04 مصادق عليها   نهضة املضيق/ تمودة تطوان  
2021-06-13 01 - 02 مصادق عليها   نهضة باب برد /  نادي مرتيل  
2021-06-13 00 - 02 مصادق عليها   نهضة وزان / مدرسة العرائش 

 

 

 



 

 . 13/06/1202بتاريخ  الثالثالقسم   نجم الفنيدق / ماط بيمباراة : •

نجم  من فريق  155264رقم    لرخصةالحامل      عادل بوشتى   العبالعتراض حول تأهيل ومشاركة  با  يماط بتقدم فريق  

  املعترض عليه   الالعبوبعد التاكد من ملف  تم  قبوله  شكال ومضمونا ،  مللف االعتراض    ،وبعد تفحص اللجنةالفنيدق

  لجنة الحضر  مل  اللجنة    لكن بعد تفحص،  تبين انه مؤهل لخوض املباراة السالفة الذكر،  لدى مصلحة الرخص بالعصبة  

  لرخصة الحامل      عادل بوشتىتبين ان الالعب  ،  24/06/2021بتاريخ  الصادر  27    الروح الرياضية رقمو   تاديبلل  الجهوية

التوقيف    شارك    155264رقم   عقوبة  رغم  الذكر   السالفة  املباراة  لكرة  طو   ،  في  املغربية  امللكية  الجامعة  لقوانين  بقا 

 قررت اللجنة  ما يلي :  القدم 

 درهم.  1000مالية قدرهابجزاء عليه ثالثة أهداف وله صفر مع غرامة  نجم الفنيدق هزيمة فريق  −

 صفر.   أهداف وعليهله ثالث  ماط بياحتساب ثالث نقط لفائدة فريق  −

ابع )الدور  (3  (.التاسعة والعاشرة:  تاناملصادقة على مباريات القسم الر

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 
01 - 01 مصادق عليها   13-06-2021 امل بدريوين / ميناء مارينا   
01 - 01 مصادق عليها   13-06-2021  هالل طنجة / ج.ابن بطوطة  
04 -   01 مصادق عليها   13-06-2021 رجاء طنجة البالية /اتحاد بئر الشيفا     
01   -   01 مصادق عليها   13-06-2021  رابطة طنجة / الدفاع الرياض ي  

ابع بتاريخ  مولودية طنجة / شباب مغوغة مباراة : •  13/06/2021القسم الر

من   كل  لتقرير  الدقيقةاستنادا  في  توقفت  املباراة  أن  اتضح  املباراة  مندوب  و  من    62حكم  الحكم  على  االعتداء  بسبب 

وطبقا لقوانين    مغوغة،ثالث اهداف مقابل صفر لصالح شباب  وكانت النتيجة املسجلة  مولودية طنجة  طرف العبي فريق  

 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم،  قررت اللجنة  ما يلي : 

 درهم. 1000بجزاء عليه ثالث أهداف وله صفر مع غرامة مالية قدرهاطنجة  فريق مولوديةهزيمة  −

 وعليه صفر.   ثالث أهدافله  شباب مغوغة احتساب ثالث نقط لفائدة فريق  −

ائش -طنجة فئات الصغرى ) محور ال املصادقة على مباريات  (4  . ( القصر الكبيرو  محور العر

 الفريقان املتباريان  الفئة  التاريخ  النتيجة  املصادقة 
 اتحاد طنجة / نهضة بئر الشيفا  صغار  2021-06-10 01  -    09 مصادق عليها 
 امل طنجة / شباب املدينة  صغار  2021-06-10 00  -    04 مصادق عليها 
 وداد طنجة / رجاء طنجة البالية  صغار  2021-06-10 00  -    06 مصادق عليها 

 املنار الرياض ي / الدفاع الرياض ي  صغار  2021-06-10 06  -    01 عليها مصادق 
 شباب بنديبان / وفاق طنجة  صغار  2021-06-10 04  -    00 مصادق عليها 
 نجوم الصداقة / جوهرة مسنانة صغار  2021-06-10 11  -    00 مصادق عليها 
 البالية / شباب درادباتحاد طنجة  صغار  2021-06-10 02  -    02 مصادق عليها 
 طلبة طنجة / املد االزرق  صغار  2021-06-11 05  -    01 مصادق عليها 
 شباب العوامة / رابطة طنجة  صغار  2021-06-11 00  -    01 مصادق عليها 
 اجاكس طنجة   /اتحاد طنجة البالية  فتيان  2021-06-11 03  -    03 مصادق عليها 
 اطلس الحرارين / ج.ابن بطوطة  صغار  2021-06-11 02  -    03 مصادق عليها 
 وفاق طنجة / شباب بنديبان  فتيان  2021-06-11 02  -    01 مصادق عليها 
 كوكب طنجة / نهضة بئر الشيفا  فتيان  2021-06-11 00  -    06 مصادق عليها 
 اوملبيك طنجة / امل طنجة  فتيان  2021-06-12 05  -    04 مصادق عليها 

 اجاكس طنجة / اتلتيك طنجة  فتيان  2021-06-12 01  -    06 عليها مصادق 
 وداد طنجة  /شباب درادب   فتيان  2021-06-12 00  -    00 مصادق عليها 
 نادي الغندوري / شباب طنجة  فتيان  2021-06-12 04  -    01 مصادق عليها 
 اطلس الحرارين / ج.ابن بطوطة  فتيان  2021-06-12 01  -    03 مصادق عليها 
 اوملبيك وزان / السالم القصري  فتيان  2021-06-12 01  -    03 مصادق عليها 



 

 . 2021-06-12بتاريخ فئة الفتيان  الصداقة / نجاح طنجة  مباراة: نجوم •

في الوقت  الى امللعب    نجاح طنجة  فريق  لعدم حضور املقابلة لم تجر    املباراة اتضح أن  الحكم ومندوب  ي استنادا لتقرير   

 يلي: اللجنة ما لقوانين الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم قررت   العصبة، وطبقااملبرمج من طرف 

نجاحهزيمة   − العتذار    طنجة  فريق  منثالث  مع خصم    ثانبتسجيله  املحصل   نقط  النقط  رصيد 

 درهم.  1000مالية قدرهاثالث أهداف وله صفر مع غرامة   العام عليهعليها في سلم الترتيب 

 صفر.  أهداف وعليهله ثالثة نجوم الصداقة احتساب ثالث نقط لفائدة فريق  −

 :مالحظة

بتاريخ    الثالث( القسم  )  املالليين / شباب ازال   ش ج.    :اةاالعتراض املسجل في ورقة التحكيم خالل مبار   نظرا لعدم تاكيد 

للفصل  .13-06-2021 ومذكرة 108وطبقا  التاديبي  القانون  بتاريخ  15رقم  العصبة    من  قررت  10/12/2019الصادرة   ،

 .درهم 200بمبلغ  شباب ازال فريق تغريم  اللجنة 

 والنصف ليال  تاسعةال ورفعت الجلسة على الساعة 

 


