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 2022-02-17بتاريخ  03محضر رقم 

برئاسة  مساء، الخامسةالساعة  أعاله علىعقدت اللجنة الجهوية لكرة القدم املتنوعة اجتماعها   بالتاريخ املشار إليه                  

 وعبد  االله العافية.محمد منصور الصبيحي  العافية،طيف لال عبد ، وعضوية السادة غيالن عمر السيد 

 جدول األعمال:

  الدورة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة(.كرة القدم داخل القاعة )املمتاز لاملصادقة على مباريات القسم 

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

  الثالثة و الرابعة(الدورة القاعة )املصادقة على مباريات القسم املمتاز كرة القدم داخل. 

 املصادقة

 

 املصادقة

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة

2022-01-08 04  - 04 عليهامصادق   اتحاد طنجةتطوان /  اسود 

2022-01-08 03  - 02 مصادق عليها  ابناء املدينة القصري  /القدرة الرياضية املضيق 

2022-01-08 03  - 02 مصادق عليها  الفنيدق اتحاد كونديسة /الشباب القصري  

2022-01-09 03  - 01 مصادق عليها  الحسيميتمودة تطوان / املغرب  

2022-01-09 04  - 03 مصادق عليها  شباب امزورن / النجم االخضر تطوان 

  2022-01-09بتاريخ  القسم املمتاز لكرة القدم داخل القاعة ف.س باب تازة /مباراة :نادي هامبورغ طنجة 

في الوقت املبرمج من طرف العصبة. باب تازة إلى امللعب  فريق ف.س لم تجر لعدم حضور استنادا لتقرير حكم املباراة اتضح أن املباراة 

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

  رصيد النقط املحصل عليها في سلم  واحدة منمع خصم نقطة  أول بتسجيله العتذار باب تازة  فريق ف.سهزيمة  

 درهم. 1000أهداف وله صفر مع غرامة مالية  قدرها ه ثالثالترتيب العام  علي

  صفر. ثالث أهداف وعليهله نادي هامبورغ طنجة احتساب ثالث نقط لفائدة فريق 

 الرابعة والخامسة(الدورة القاعة )ملصادقة على مباريات القسم املمتاز كرة القدم داخل ا. 

 املصادقة

 

 املصادقة

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة

2022-01-15 06  - 01 مصادق عليها  شباب امزورن /  ف.س باب تازة 

2022-01-15 00  - 05 مصادق عليها  النصر القصري  /اتلتيك العوامة طنجة  

2022-01-15 06  - 05 مصادق عليها  ابناء املدينة القصري نادي هامبورغ طنجة /  

2022-01-15 02  - 02 مصادق عليها  القصري  الشباب/  اتحاد طنجة  

2022-01-15 01  - 09 مصادق عليها  نسيم تطوان/  مستقبل مرتيل 

2022-01-15 02  - 06 مصادق عليها  الفنيدق/ تمودة تطوان اتحاد كونديسة 

2022-01-16 02  - 03 مصادق عليها  تطوان القصبة الرياضية تطوان/ اسود 

2022-01-16 01  - 05 مصادق عليها  القدرة الرياضية املضيقالنجم االخضر تطوان /  

2022-01-16 02  - 01 مصادق عليها  فتح امزورن  / طلبة تطوان 

  القاعة )الدورة الخامسة والسادسة(كرة القدم داخل ل املمتازاملصادقة على مباريات القسم. 

 املصادقة

 

 املصادقة

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة

 تمودة تطوان / إتحاد طنجة 2022-01-22 06  - 05 مصادق عليها

 الفنيدق كونديسة املغرب الحسيمي / إتحاد 2022-01-22 03  - 07 مصادق عليها

 النصر القصري / فتح امزورن  2022-01-22 03  - 02 مصادق عليها

 بايرن باب النوادر / أتلتيك العوامة طنجة 2022-01-22 04  - 03 مصادق عليها

2022-01-23 05  - 00 مصادق عليها  تطوان شباب القصري / القصبة الرياضية 

 شباب امزورن / نادي همبورغ طنجة 2022-01-23 07  - 02 مصادق عليها

 املدينة القصري / النجم األخضرء أبنا 2022-01-23 03  - 01 مصادق عليها

 ف س باب تازةالقدرة الرياضية املضيق /  2022-01-23 06  - 05 مصادق عليها

 طلبة تطوان / مستقبل مرتيل 2022-01-23 03  - 02 مصادق عليها

 



 

 

  السادسة والسابعة(الدورةالقاعة )كرة القدم داخل املمتاز لاملصادقة على مباريات القسم. 

 املصادقة

 

 املصادقة

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة

2022-01-29 03  - 03 مصادق عليها  القصري أسود تطوان / شباب  

2022-01-29 01  - 01 مصادق عليها  إتحاد طنجة / املغرب الحسيمي 

2022-01-30 00  - 02 مصادق عليها  / تمودة تطوان تطوان القصبة الرياضية 

2022-01-30 04  - 08 مصادق عليها  مستقبل مرتيل / النصر القصري  

2022-01-30 05  - 02 مصادق عليها  نسيم تطوان / طلبة تطوان 

2022-01-30 04  - 07 مصادق عليها  فتح امزورن / بايرن باب النوادر 

  الخامسة(. الدورةالقاعة )كرة القدم داخل ل املمتازاملصادقة على مباريات القسم 

 املصادقة

 

 املصادقة

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة

2022-02-06 02  - 06 مصادق عليها  العوامة طنجة / فتح امزورن  أتلتيك 

2022-02-06 00  - 03 مصادق عليها  النصر القصري / نسيم تطوان 

2022-02-06 03  - 01 مصادق عليها  بايرن باب النوادر / مستقبل مرتيل 

 

 .ءورفعت الجلسة على الساعة السادسة مسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


