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 2022-02-81بتاريخ  09محضر رقم 

برئاسة رئيس  مساء، الساعة الخامسة أعاله علىعقدت لجنة القوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه 

 نور الدين قصايب . علي حدو و  وعضوية السيدان عمرو، السيد احمد اللجنة

 جدول األعمال:

 .والثامنة( )الدورات السادسة، السابعةاملصادقة على مباريات القسم الثالث  -

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

 السابعة(.و  )الدورتان السادسةاملصادقة على مباريات القسم الثالث  -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة
29/01/2022 01 - 03 مصادق عليها  نهضة بئر الشفا / جمعية ابن بطوطة  

عليهامصادق   00 - 03 29/01/2022  اتحاد الباريو / وفاق العوامرة  

29/01/2022 01 - 01 مصادق عليها  شباب األزهر / املحيط  األصيلي 

29/01/2022 03 - 07 مصادق عليها  فتح طنجة / شباب أزال  

29/01/2022 00 - 02 مصادق عليها  أندلس طنجة / مدرسة العرائش  

30/01/2022 01 - 00 مصادق عليها  حسنية طنجة / سبورتينغ أريج طنجة  

30/01/2022 02 - 01 مصادق عليها  نادي الغندوري / أطلس مرتيل  

30/01/2022 07 - 02 مصادق عليها  نادي املستقبل / املاط ب  

30/01/2022 01 - 02 مصادق عليها  أوملبيك واد الو  /وفاق أمتار  

 .والثامنة( )الدورات السادسة، السابعةملصادقة على مباريات القسم الثالث  -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة
 04 - 00 مصادق عليها

 - 04   

05/02/2022  نجوم طتجة / شباب ادرادب 

05/02/2022 07 - 01 مصادق عليها  تطواناملد األزرق / مولودية  

05/02/2022 01 - 08 مصادق عليها  شباب ميرادور / شباب بني عبد هللا 

05/02/2022 01 - 03 مصادق عليها  فتح الرواض ي / نادي بني  بوفراح 

06/02/2022 02 - 00 مصادق عليها  اهلي العوامة / نجاح طنجة  

06/02/2022 03 - 02 مصادق عليها  نهضة طنجة / شباب ترجيست 

06/02/2022 01 - 01 مصادق عليها  اتحاد السالم / شباب والد حمايد 

06/02/2022 03 - 05 مصادق عليها  نهضة وزان / أطلس طنجة  

06/02/2022 02 - 01 مصادق عليها  اتحاد كتامة / النادي الحسيمي  

06/02/2022 05 - 00 مصادق عليها  ج.ايت حديفة / نادي بوكيدارن  

06/02/20 01 - 02 مصادق عليها  نهضة املضيق / شباب حيضرة  22 

 : 2022-2-06القسم الثالث بتاريخ  اتحاد بني بوعياش / دهدوه اساكن مباراة. 

ملقتضيات  العصبة، وطبقافي الوقت املبرمج من طرف الى امللعب  دهدوه اساكنحضور فريق  املباراة لعدملـم تجر 

 يلي:اللجنة ما  القدم قررتامللكية املغربية لكرة  العامة للجامعةالقوانين 

رصيد النقط املحصل عليها في سلم  واحدة منالعتذار اول مع خصم نقطة  بتسجيلهاساكن دهدوه  هزيمة فريق -

                                              درهم. 1000قدرها ثالثة أهداف وله صفر مع غرامة مالية  العام عليهالترتيب 

 ثالثة أهداف وعليه صفر. له  بني بوعياش اتحادفريق احتساب ثالث نقط لفائدة  -

  ورفعت الجلسة على الساعة السابعة ليال.


