
   

 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم

  عصبة الشمال              

 اللجنة  الجهوية للقوانين واألنظمة والتأهيل.

            17/2021                                                                                                  26/08/2021         

 2021-07-29بتاريخ  52محضر رقم 

  عقدت لجنة القوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه أعاله  على الساعة السادسة مساء ، برئاسة  رئيس  اللجنة السيد

 قصايب.. نورالدين و  احمد عمرو  ، وعضوية  السيدان   : علي حدو 

 جدول األعمال:

 (.والرابعة عشر الثالثة عشر الثامنة ،التاسعة ،العاشرة ، :اتاملصادقة على مباريات القسم الثالث )الدور  (1

 (.الرابعة عشر: ةاملصادقة على مباريات القسم الرابع )الدور   (2

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

 (.والرابعة عشر الثالثة عشر الثامنة ،التاسعة ،العاشرة ، :اتاملصادقة على مباريات القسم الثالث )الدور  (1

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

 رجاء بني مكادة / نادي الغندور  2021-07-17 01   -   02 مصادق عليها

 د االزرق / اطلس الحرارينامل 2021-07-17 01   -   00 مصادق عليها

 ادريسالنصر الرياض ي / هالل سيدي  2021-07-17 03   -   05 مصادق عليها

 كوكب طنجة / اندلس طنجة 2021-07-17 02   -   00 مصادق عليها

 شباب العوامة / مغرب طنجة 2021-07-17 02   -   00 مصادق عليها

 رهان السانية / نهضة كورزيانة 2021-07-17 02   -   02 مصادق عليها

 حسنية طنجة / ف.س طنجة 2021-07-18 04   -   04 مصادق عليها

عليهامصادق   وفاق طنجة / النادي الطنجي 18-07-2021 00   -   01 

 شباب املدينة / نهضة طنجة 2021-07-18 04   -   00 مصادق عليها

 شباب السانية / نهضة بئر الشيفا 2021-07-18 00   -   00 مصادق عليها

 نادي كرونا / طلبة طنجة 2021-07-18 03   -   01 مصادق عليها

 اهلي العوامة / نجوم طنجة 2021-07-18 04   -   00 مصادق عليها

 اتحاد السالم / شباب طنجة 2021-07-19 03   -   04 مصادق عليها

 (.الرابعة عشر: ةاملصادقة على مباريات القسم الرابع )الدور  (2

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

02   -   00 مصادق عليها  18-07-2021 شراقة / هالل طنجةنادي    

02   -   03 مصادق عليها  18-07-2021 / الدفاع الرياض ي نجوم ابيريا   

03   -   02 مصادق عليها  19-07-2021  اتحاد العوامة / رابطة طنجة 

 

 رفعت الجلسة على الساعة الثامنة والنصف ليال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم         

  عصبة الشمال                           

 اللجنة  الجهوية للقوانين واألنظمة والتأهيل.

            18/2021                                                                                    26/08/2021         

 2021-08-25بتاريخ  53محضر رقم 

، برئاسة  رئيس  اللجنة السيد   السادسة مساءعقدت لجنة القوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه أعاله  على الساعة 

 قصايب.. و نورالدين- احمد عمرو  ، وعضوية  السيدان   : علي حدو 

 جدول األعمال:

 .(االولى  ة)الدور  الثالث البطولة املصغرة للقسماملصادقة على مباريات   (1

 .الثانية (ة )الدور  الثالث املصادقة على مباريات  البطولة املصغرة للقسم (2

 .الثالثة ( ة)الدور  الثالث املصادقة على مباريات  البطولة املصغرة للقسم (3

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

 (.ة االولى )الدور  الثالث مباريات  البطولة املصغرة للقسماملصادقة على  (1

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

 نهضة وزان / طلبة طنجة 2021-07-30 04   -    02 مصادق عليها

 مغرب طنجة / وفاق امسا 2021-07-31 02   -    04 مصادق عليها

 شباب السانية / نهضة باب برد 2021-08-10 01   -    01 مصادق عليها

 النصر الرياض ي / رجاء بني مكادة 2021-08-02 05   -    03 مصادق عليها

 (.ة الثانية)الدور  الثالث املصادقة على مباريات  البطولة املصغرة للقسم (2

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

 طنجة / وفاق امساطلبة  2021-08-05 00   -    01 مصادق عليها

 شباب السانية النصر الرياض ي / 2021-08-06 06   -    00 مصادق عليها

 نهضة باب بردرجاء بني مكادة /  2021-08-06 03   -    02 مصادق عليها

 نهضة وزان / مغرب طنجة 2021-08-04 00   -    00 مصادق عليها

 الثالثة(.ة )الدور  الثالث املصادقة على مباريات  البطولة املصغرة للقسم (3

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

 مغرب طنجة / طلبة طنجة 2021-08-10 00   -    01 مصادق عليها

 النصر الرياض ينهضة باب برد /  2021-08-15 00   -    03 مصادق عليها

 : 2021-08-10قسم الثالث بتاريخ البطولة املصغرة لل وفاق امسا / نهضة وزان مباراة. 

في الوقت املبرمج    من الى امللعب وفاق امسا  استنادا لتقريري الحكم ومندوب املباراة اتضح أن املقابلة لم تجر لعدم  حضور فريق  

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

بتسجيله العتذار اول مع خصم نقطة واحدة  من رصيد النقط املحصل عليها في سلم الترتيب العام  وفاق امسا هزيمة فريق   -

 درهم. 1000عليه ثالث أهداف وله صفر مع غرامة مالية  قدرها

  له ثالثة أهداف  وعليه صفر. نهضة وزاناحتساب ثالث نقط لفائدة فريق  -

 : 2021-08-15قسم الثالث بتاريخ البطولة املصغرة لل مكادةرجاء بني شباب السانية /  مباراة. 

 من امللعب شباب السانيةفريق  انسحاببسبب  89استنادا لتقرير كل من حكم و مندوب املباراة اتضح أن املباراة توقفت في الدقيقة 

وطبقا لقوانين الجامعة امللكية املغربية لكرة ،  رجاء بني مكادةلصالح  فريق  هدف واحدوكانت النتيجة املسجلة ثالثة اهداف  مقابل 

 القدم قررت اللجنة  ما يلي :

بتسجيله العتذار اول مع خصم نقطة واحدة  من رصيد النقط املحصل عليها في سلم الترتيب شباب السانية هزيمة فريق   -

 درهم  1000العام  عليه ثالث أهداف وله صفر مع غرامة مالية  قدرها

 له ثالث أهداف  وعليه صفر. رجاء بني مكادةاحتساب ثالث نقط لفائدة فريق  -
 

 رفعت الجلسة على الساعة الثامنة ليال

 


