
25/03/2022                                                                                                                                                            846 

                                                                                                                                                                                                                                 

 2022-03-15بتاريخ  08محضر رقم 

 

الجهويةقدت  ع اجتماع ل  اللجنة  والتأهيل  واألنظمة  إليه  هلقوانين  املشار  بالتاريخ  علىا    مساء،   الخامسةالساعة    أعاله 

 قصايب.ونور الدين  حدو   يعل  وعضوية السيدين: عمرو،  السيد احمد برئاسة رئيس اللجنة 

 جدول األعمال: 

  (16و15)الدورتاناملصادقة على مباريات القسم املمتاز 

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

 (.15املمتاز)الدورةاملصادقة على مباريات القسم  -

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة

26/02/2022 01-  01 مصادق عليها   وداد طنجة / رجاء الحسيمة  

26/02/2022 00-  04 مصادق عليها   رجاء موح باكو / رجاء بني مكادة  

26/02/2022 01-  01 مصادق عليها   وفاق الساحل / شباب بنديبان  

26/02/2022 02-  00 مصادق عليها   السالم القصري / جوهرة العرائش 

26/02/2022 00-  02 مصادق عليها   امل الفنيدق / س.ا.ب مغرب طنجة  

26/02/2022 01-  00 مصادق عليها   طلبة تطوان / شباب املضيق  

26/02/2022 02-  02 مصادق عليها   الشباب االصيلي / طلبة طنجة  

26/02/2022 00-  00 مصادق عليها   شباب علم طنجة / نهضة باب برد 

27/02/2022 01-  04 مصادق عليها   اتحاد امزورن / شباب سيدي ادريس 

27/02/2022 00  -01 مصادق عليها   ف.س العرائش/ ف.س باب تازة  

27/02/2022 01  -03 مصادق عليها   الرجاء القصري / جوهرة مسنانة 

 . 27/02/2022بتاريخ ( 15)الدورة  القسم املمتازاتحاد طنجة البالية / شباب الدغاليين  مباراة : •

فريق    ، تبين ان08/03/2022الصادر بتاريخ    23بعد االطالع على محضر اللجنة الجهوية للتأديب والروح الرياضية رقم  

الدغاليين اقحم   املباراة   156887و محمد الحراق رخصة رقم    158540ان مراد الحماص ي رخصة رقم  الالعب  شباب  في 

التوقيف لركمه الذكر رغم عقوبة  )  ما السالفة  امللكية  04أربع  الجامعة  ،  وطبقا لقوانين  السابقة   املباراة  في  انذارات    )

 املغربية لكرة القدم قررت اللجنة  ما يلي : 

بجزاء مع خصم نقطة واحدة من رصيد النقط املحصل عليها في سلم الترتيب العام  عليه  شباب الدغاليين  هزيمة فريق   −

 درهم.  1000 مالية قدرهامع غرامة   (00)أهداف وله صفر (06ستة )

 .(00)وعليه صفر( اهداف 06ستة )له اتحاد طنجة البالية احتساب ثالث نقط لفائدة فريق  −

 



 (.16املصادقة على مباريات القسم املمتاز) الدورة  -

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة

02/03/2022 00-  06 مصادق عليها   الرجاء القصري رجاء بني مكادة /  

02/03/2022 01  -02 مصادق عليها   ف.س باب تازة / الشباب االصيلي 

02/03/2022 01-  00 مصادق عليها   شباب املضيق / رجاء موح باكو  

03/03/2022 00-  02 مصادق عليها   طلبة طنجة / اتحاد امزورن  

03/03/2022 00-  00 مصادق عليها   تطوان شباب سيدي ادريس / طلبة  

السابعة  مساء . ورفعت الجلسة على الساعة    

 


