
 14/04/2022                                                                                             880العدد   

 11/04/2022بتاريخ  14محضر رقم 

 مساء،والنصف  الثالثةالساعة  أعاله علىعقدت لجنة القوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه 

 قصايب.ونور الدين  حدو  السيدان : عليوعضوية  ،احمد عمرو  اللجنة السيدبرئاسة رئيس 

 جدول األعمال:

  (.11و10املصادقة على مباريات القسم الثالث )الدورتان 

 (14و 11و 10 )الدوراتلى مباريات القسم الثالث املصادقة ع. 

 استدراك. 

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

  (11و10 الثالث )الدورتاناملصادقة على مباريات القسم. 

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

19/03/2022 01 - 06 مصادق عليها  اطلس مرتيل/  حسنية طنجة 

19/03/2022 00 - 01 مصادق عليها  مدرسة العرائش /وفاق طنجة 

19/03/2022 01 - 02 مصادق عليها  نادي مرتيل /نادي كرونا  

19/03/2022 02 - 01 مصادق عليها  تار جيستشباب  /شباب أوالد احميد  

20/03/2022 00 - 01 مصادق عليها  نجاح طنجة /نهضة وزان 

20/03/2022 00 - 00 مصادق عليها  نادي الغندوري /شباب ازال 

20/03/2022 00 - 02 مصادق عليها  املغرب التطواني ب/  وفاق امتار  

20/03/2022 01 - 01 مصادق عليها  طنجة اريج سبورت ينغ /اتحاد الباريو  

20/03/2022 01 - 11 مصادق عليها  شباب حيضرة /شباب درادب  

20/03/2022 02 - 00 مصادق عليها  وفاق العوامرة /فتح طنجة  

عليهامصادق   01 - 01 20/03/2022  راس لوطا / اجاكس املضيقامل  

20/03/2022 01 - 02 مصادق عليها  ج. سوق الطلبة/  اوملبيك وادالو  

22/03/2022 01 - 00 مصادق عليها  املحيط  األصيلي  /النادي  الطنجي  

24/03/2022 02 - 01 مصادق عليها  شباب االزهر /شباب السعادة  

 

 :2022-03-20بتاريخ -القسم الثالث - الشمال القصري / شباب مغوغة مباراة. 

  17العب رقمل بإقحامهالشمال القصري من طرف فريق اعتراض حول استعمال الغش ب شباب مغوغةتقدم فريق 

وبعد ، سجل في ورقة التحكيم املو  160173لرخصة رقم لصفة الالعب املسمى هشام الزراد الحامل  هلاانتحبدعوى 

تبين انه قدم وفقا للشروط الشكلية والقانونية وداخل اآلجال املرتبط باالعتراض مما تفحص اللجنة مللف االعتراض 

وية أكد من صفة وهتلتحريات  الالزمة لالوقيامها بدوب املباراة على تقريري الحكم ومنوبعد اطالعها ، يتعين قبوله 

الالعب شارك في املباراة السالفة الذكر بصفة قانونية ،لذا قررت اللجنة املصادقة على النتيجة  أن تبين الالعب 

  املسجلة على أرضية امللعب أي:

 (.00( // شباب مغوغة )00الشمال القصري )



 
 

  (14و 11و 10 )الدوراتاملصادقة على مباريات القسم الثالث. 

 املتباريانالفريقان  التاريخ النتيجة املصادقة

26/03/2022 05 - 01 مصادق عليها  رهان السانية / ج. تدغين كتامة 

26/03/2022 03 - 01 مصادق عليها  / دهدوه اساكن ميرا دور شباب  

26/03/2022 02 - 03 مصادق عليها  حديقةامل امزورن / ج.ايت  

27/03/2022 03 - 01 مصادق عليها  النصر الرياض ي / رجاء العرائش 

27/03/2022 00 - 00 مصادق عليها  طنجة شباب /وفاق امسا 

27/03/2022 01 - 02 مصادق عليها  نادي بوكيدارن / فتح الرواض ي 

27/03/2022 04 - 01 مصادق عليها  نادي بني بوفراح / اتحاد كتامة 

31/03/2022 01 - 01 مصادق عليها  املالليينشباب ج ./  اندلس طنجة 

 : 27/03/2022القسم الثالث بتاريخ  / اتحاد بني بوعياش جيستتار حسنية مباراة. 

امللعب في  إلى اتحاد بني بوعياش فريق حضور لعدم لم تجر  املباراةأن  املباراة، اتضحاستنادا لتقريري الحكم ومندوب 

 القدم قررتامللكية املغربية لكرة  العامة للجامعةملقتضيات القوانين  العصبة، وطبقاالوقت املبرمج من طرف 

 يلي:اللجنة ما 

  نظرا لتقديمه اعتذار ثان في املباراة السالفة الذكر  ،بوعياشاتحاد بني تسجيل اعتذار عام في حق فريق

 درهم 5000وغرامة مالية قدرها  ،09/03/2022بتاريخ  األول بعدما سبق وان قدم االعتذار 

 خالل املباريات السابقة. اتحاد بني بوعياشفريق من طرف  املحصل عليها  النتائج على جميع اإلبقاء 

  منضو  ناد من االنخراط في أي مدى الحياة اتحاد بني بوعياش فربقاملديري ل كتباملوأعضاء رئيس منع 

 .تحت لواء العصبة والجامعة امللكية املغربية لكرة القدم

  ثالثة أهداف وعليه صفر له تار جيستحسنية احتساب ثالثة نقط لفائدة فريق. 

 استدراك: 

هللا  بني عبد احميد وشبابشباب أوالد  الطلبة، ق . سو : جفرق من خصم نقطة واحدة في حق كل  إغفال إدراجتم 

 ، (. 17/12/2021بتاريخ  3محضر رقم  )الطلبة  ق ج. سو جاء البوغاز/ر  مباريات:امللعب خالل  حضورها إلي   لعدم

 عبد هللاالقمرة / شباب بني  ايتوأمل  (.24/12/2021بتاريخ  4محضر رقم )شباب تارجيست / شباب أوالد احميد 

 التوالي. علىوذلك  (.31/12/2021بتاريخ  5محضر رقم )

 ق ج. سو الطلبة خالل مباراة  ق ج. سو درهم في حق فريق  1000غرامة مالية قدرها  إغفال تسجيلكذلك كما تم 

 .(04/02/2022بتاريخ  8محضر رقم )الطلبة / كوكب طنجة 

 مالحظة:

خالل  (ب)املغرب التطواني  فريقو أمتار وفاق  طرف فريق التحكيم مننظرا لعدم تأكيد االعتراض املسجل في ورقة 

من القانون 108وطبقا للفصل  الثالث،القسم عن  20/03/2022بتاريخ  (ب)/ املغرب التطواني  أمتار  وفاق :اةمبار 

 أمتار وفريقوفاق  فريق تغريم كل منقررت اللجنة  ،13/10/2021الصادرة بتاريخ 14التأديبي ومذكرة العصبة رقم 

 . درهم 200بمبلغ  (ب)ملغرب التطواني ا

 .مساء الخامسة والنصفورفعت الجلسة على الساعة 

 

 

 


