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 2022-02-52بتاريخ  05محضر رقم 

 مساء، الخامسةالساعة  أعاله علىا بالتاريخ املشار إليه هلقوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعالجهوية للجنة العقدت 

 ونور الدين قصايب . علي حدو  :   يدين، وعضوية  الس  عمرو  السيد احمد رئيس اللجنةبرئاسة 

 جدول األعمال:

  (والتاسعة لسابعةا السادسة، الخامسة، الرابعة،ات الدور )املصادقة على مباريات القسم الرابع. 

--------------------------------------- 

  ات الرابعة ـ والخامسة والسادسة والسابعة(الدور )املصادقة على مباريات القسم الرابع. 

 املتباريانالفريقان  التاريخ النتيجة ملصادقةا

11/01/2022 03-  00 مصادق عليها  باير باب النوادر / اتفاق الباريو 

15/01/2022 01-  00 مصادق عليها  تمودة تطوان /شباب الفنيدق 

16/01/2022 01-  00 مصادق عليها  اتفاق الباريو/  نجم الفنيدق 

16/01/2022 05-  05 مصادق عليها  طنجة النجم الرياض ي الطنجي / مولودية 

  سة(.دالسا ةاملصادقة على مباريات القسم الرابع )الدور 

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة ملصادقةا

22/01/2022 00-  01 مصادق عليها  الوفاء الرياض ي / املنار الرياض ي 

23/01/2022 02-  01 مصادق عليها  نجوم ابيريا / شباب املدينة 

23/01/2022 00-  01 مصادق عليها  مشالوة / شباب العوامرة  اتلتيك 

23/01/2022 01-  03 مصادق عليها  رجاء طنجة / شباب العوامة 

23/01/2022 01-  01 مصادق عليها  ميناء مارينا / امل طنجة 

23/01/2022 01-  01 مصادق عليها  هالل طنجة / وفاء العرائش 

23/01/2022 03-  02 مصادق عليها وفاق تطواناتفاق الباريو /    

  (. لسابعةاو سة دالسا تاناملصادقة على مباريات القسم الرابع )الدور 

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة ملصادقةا

29/01/2022 00-  01 مصادق عليها  طنجة رابطة طنجة / اتلتيك 

29/01/2022 00-  05 مصادق عليها  الدفاع الرياض ي / نادي شراقة 

29/01/2022 00-  05 مصادق عليها  اتحاد العوامة / اتحاد بئر الشيفا 

30/01/2022 03-  02 مصادق عليها  مشالوة وفاء العرائش / اتلتيك 

30/01/2022 01-  01 مصادق عليها  رجاء طنجة /يون امل بدر  

30/01/2022 02-  01 مصادق عليها  هالل طنجةشباب العوامة /  

30/01/2022 00-  01 مصادق عليها  الباريو / شباب الفنيدق اتفاق 

 

 



 (.والتاسعة  السابعة،سة دالسا اتملصادقة على مباريات القسم الرابع )الدور ا 

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة ملصادقةا

05/02/2022 00-  04 مصادق عليها  اتفاق الباريو/  نهضة الفنيدق 

05/02/2022 00-  02 مصادق عليها  تطوان شباب الفنيدق / وفاق 

05/02/2022 03-  01 مصادق عليها  درسة / تمودة تطوان ج.جبل 

05/02/2022 00-  03 مصادق عليها  شباب العوامرة / ميناء مارينا 

06/02/2022 01-  00 مصادق عليها  اوملبيك القصري / سبورتينغ طنجة 

06/02/2022 05-  02 مصادق عليها  الشاون  باير باب النوادر / سبورتينغ 

06/02/2022 00-  00 مصادق عليها  نجم الفنيدق / نهضة بني عمران 

06/02/2022 05-  03 مصادق عليها  نجوم الصداقة / نجاح الزينات 

 السابعة(. الدورةاملصادقة على مباريات القسم الرابع )

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

12/02/2022 03-  03 مصادق عليها  االندلس القصري / النجم الرياض ي الطنجي 

12/02/2022 04-  01 مصادق عليها  / اوملبيك القصري   نادي شراقة 

12/02/2022 03-  02 مصادق عليها  مولودية طنجة / الوفاء الرياض ي 

12/02/2022 01-  02 مصادق عليها  نجوم الصداقة/  شباب املدينة 

13/02/2022 03-  00 مصادق عليها  اتحاد بئر الشيفا / رابطة طنجة 

13/02/2022 05-  01 مصادق عليها  املنار الرياض ي / نجوم ابيريا 

13/02/2022 02-  06 مصادق عليها  اتلتيك طنجة / الدفاع الرياض ي 

13/02/2022 01-  00 مصادق عليها  اكاديمية القرب / اتحاد العوامة 

  مالحظة:

مولودية طنجة / خالل مباراة :  الوفاء الرياض ينظرا لعدم تأكيد االعتراض املسجل في ورقة التحكيم  من طرف فريق 

من القانون التأديبي ومذكرة العصبة رقم 108( ، وطبقا للفصل الرابع)القسم ا 12/02/2022 بتاريخ الوفاء الرياض ي

 .درهم  200بمبلغ   الوفاء الرياض يفريق  ، قررت اللجنة تغريم 13/10/2021الصادرة بتاريخ 14

 مساء.السابعة ورفعت الجلسة على الساعة 

 

 


