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 2022/ 03/ 51بتاريخ  11محضر رقم 

 

على   أعاله  إليه  املشار  بالتاريخ  اجتماعا  والتأهيل  واألنظمة  القوانين  لجنة  الخامسةعقدت    مساء،  الساعة 

 قصايب. علي حدو ونور الدين  وعضوية السيدان عمرو،  السيد احمد برئاسة رئيس اللجنة 

 جدول األعمال: 

 . عشر( التاسعة والحادية  )الدورات الثامنة،املصادقة على مباريات القسم الثالث     -

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

 .عشر( التاسعة والحادية   )الدورات الثامنة،املصادقة على مباريات القسم الثالث  -

 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة

26/02/2022 01 - 02 مصادق عليها   أندلس طنجة / املحيط  األصيلي  
26/02/2022 00 - 00 مصادق عليها   الشمال القصري /  احاكس املضيق 
26/02/2022 04 - 03 مصادق عليها   هالل سيدي ادريس / شباب طنجة  
26/02/2022 02 - 03 مصادق عليها   النادي الحسيمي / امل امزورن  
27/02/2022 02 - 01 مصادق عليها   رهان السانية / وفاق امسا  

27/02/2022 01 - 01 مصادق عليها   فتح طنجة / سبورتينغ أريج طنجة 

27/02/2022 01 - 01 مصادق عليها   نجوم طنجة / نهضة وزان  

27/02/2022 02 - 03 مصادق عليها   نادي كرونا / امل راس لوطا  

27/02/2022 00 - 01 مصادق عليها   / كوكب طنجة   املغرب التطواني ب  

27/02/2022 02 - 08 مصادق عليها   وفاق امتار/ ج. سوق الطلبة  

27/02/2022 05 - 02 مصادق عليها   رجاء العرائش / ج.تدغين كتامة  

27/02/2022 00 - 01 مصادق عليها   ج.شباب املالليين / مدرسة العرائش 

27/02/2022 02 - 01 مصادق عليها   املضيق / شباب درادب نهضة  

27/02/2022 02 - 00 مصادق عليها   نهضة كورزيانة / نادي مرتيل  

27/02/2022 03 - 02 مصادق عليها   اتحاد كتامة / ج. ايت حديفة  

27/02/2022 02 - 00 مصادق عليها   نادي  بني بوفراح / نادي بوكيدارن  

28/02/2022 00 - 02 مصادق عليها   ف.س طنجة النصر الرياض ي /  

01/03/2022 00 - 02 مصادق عليها   وفاق طنجة / شباب السعادة 

01/03/2022 02 - 01 مصادق عليها   شباب مغوغة / شباب السانية  

03/03/2022 02 - 01 مصادق عليها   نجاح طنجة / اطلس طنجة  

04/03/2022 02 - 04 مصادق عليها   رجاء البوغاز / نادي املستقبل  

 

 



 . 2022-02-27القسم الثالث بتاريخ   ج اهلي العوامة / شباب حيضرةمباراة: -

وبعد ،  من فريق شباب حيضرة    مرافقين  (  04على تأهيل ومشاركة اربعة )   باعتراضتقدم فريق اهلي العوامة   

تتبن املذكور  االعتراض  مللف  اللجنة  موضوع  ان  تفحص  املرافقين  من  التأكد  وبعد  ومضمونا  شكال  مقبول  ه 

االعتراض تبين ان املرافق محمد الزرهوني الذي يشغل مهمة مساعد مدرب غير مؤهل للمشاركة في هذه املباراة  

 وطبقا للقوانين العامة للجامعة املغربية لكرة القدم  ، قررت اللجنة مايلي: 

 .درهم   1000بعقوبة  عليه ثالثة أهداف وله صفر مع غرامة مالية قدرها   شباب حيضرة  هزيمة فريق   ⎯

 ثالثة أهداف وعليه صفر.  له  احتساب ثالث نقط لفائدة فريق  اهلي العوامة   ⎯

 ورفعت الجلسة على الساعة السابعة مساء.

 


