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 2022-02-81بتاريخ  03محضر رقم 

 ،ءالخامسة مساالساعة  أعاله علىعقدت اللجنة الجهوية لكرة القدم املتنوعة اجتماعها   بالتاريخ املشار إليه                  

 .وعبد االله العافيةمحمد منصور الصبيحي  العافية، فعبد الطي ، وعضوية السادةنعمر غيال السيد برئاسة 

 جدول األعمال:

  (.والسادسة والسابعة الخامسة ة الرابعةكرة القدم داخل القاعة )الدور ل الثالثاملصادقة على مباريات القسم 

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

  الرابعة(الدورة القاعة )كرة القدم داخل الثالث لاملصادقة على مباريات القسم. 

 املصادقة

 

 املصادقة

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة

 س.ا.ب مغرب طنجة /النجم القصري  08-01-2022 06  - 01 مصادق عليها

 لؤلؤة الشاون  /اوملبي املضيق 08-01-2022 04  - 02 مصادق عليها

 ورنمز شباب امل ا /رجاء البوغاز طنجة 08-01-2022 03  - 08 مصادق عليها

 شباب االزهر تطوان / تطوان سيتي 08-01-2022 03  - 01 مصادق عليها

 الشاون / اتحاد اسجن وزان ف.س 09-01-2022 03  - 08 مصادق عليها

 مولودية وزان/ الهدف الرياض ي تطوان 09-01-2022 03  - 03 مصادق عليها

 انتير تطوان / شباب املدينة طنجة 09-01-2022 00  - 02 مصادق عليها

  الخامسة(الدورة القاعة )كرة القدم داخل الثالث لاملصادقة على مباريات القسم. 

 املصادقة

 

 املصادقة

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة

 رجاء البوغاز طنجة /شباب املدينة طنجة  2021-01-14 08  - 01 مصادق عليها

 اوملبيك وزان /تطوان سيتي 2021-01-15 02  - 00 مصادق عليها

 اوملبي املضيق /انتير تطوان 2021-01-15 03  - 02 مصادق عليها

 الشاون  ف.س /النجم القصري  2021-01-16 11  - 05 مصادق عليها

 لؤلؤة الشاون  /الهدف الرياض ي تطوان 2021-01-16 01  - 03 مصادق عليها

 ورن / مولودية وزانمز شباب امل ا 2021-01-16 02  - 05 مصادق عليها

 س.ا.ب مغرب طنجة/ شباب االزهر تطوان 2021-01-16 02  - 05 مصادق عليها

  السادسة(الدورة القاعة )كرة القدم داخل الثالث لاملصادقة على مباريات القسم. 

 املصادقة

 

 املصادقة

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة

 املضيق الهدف الرياض ي / أوملبي 22-01-2022 00  - 06 مصادق عليها

 مولودية وزان / شباب املدينة طنجة 22-01-2022 01  - 04 مصادق عليها

 رجاء بوغاز طنجة / إنتر تطوان 22-01-2022 03  - 02 مصادق عليها

 لؤلؤة شفشاون / شباب أمل ازمورن 22-01-2022 في انتظار البث

 إتحاد أسجن وزان / تطوان ستي 23-01-2022 02  - 01 مصادق عليها

 مصادق عليها

 

 أوملبيك وزان / س ا ب مغرب طنجة 2022-01-23 04 - 05

 

 

 

 

 



 

  السابعة ومؤجل الدورة الثالثة(الدورة القاعة )كرة القدم داخل الثالث لاملصادقة على مباريات القسم. 

 املصادقة

 

 املصادقة

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة

 مولودية وزانإنتر تطوان /  29-01-2022 02  - 02 مصادق عليها

 املضيق / رجاء بوغاز طنجة أوملبي 29-01-2022 05  - 03 مصادق عليها

 طنجة / لؤلؤة شفشاون شباب املدينة  29-01-2022 09  - 00 مصادق عليها

 تطوان ستي / النجم القصري  30-01-2022 04  - 08 مصادق عليها

 زمورن / الهدف الرياض يشباب أمل ا 30-01-2022 02  - 02 مصادق عليها

 س ا ب مغرب طنجة / اتحاد اسجن وزان 05-02-2022 02  - 03 مصادق عليها

 اوملبيك وزان /النجم القصري  05-02-2022 06  - 02 مصادق عليها

 ف س شفشاون / شباب األزهر 06-02-2022 01  - 06 مصادق عليها

 

 ءورفعت الجلسة على الساعة السادسة مسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


