
 

 

 

 

 06/05/2022                                                                                                       903    العدد: 

 2022-20-04بتاريخ  12محضر رقم 

إليه    اللجنة الجهويةعقدت   بالتاريخ املشار  انين واألنظمة والتأهيل اجتماعها  الثالثة  أعاله على للقو   والنصف بعد   الساعة 

 قصايب. الدين  حدو ونور  على وعضوية السيدان: عمرو،  السيد احمد برئاسة رئيس اللجنة، الزوال

 جدول األعمال: 

 (.20 املمتاز )الدورة املصادقة على مباريات القسم  -

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

 (.20 املمتاز )الدورة القسم  يات املصادقة على مبار  -

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 

2022/ 40/ 01 01 - 02 مصادق عليها   شباب بنديبان  /جوهرة العرائش  

2022/ 04/ 01 02 - 03 مصادق عليها   رجاء بني مكادة / طلبة تطوان  

2022/ 04/ 01 02 - 03 مصادق عليها   الدغاليين شباب   / رجاء الحسيمة  

2022/ 04/ 02 01- 04 مصادق عليها   شباب املضيق / ف.س العرائش  

2022/ 04/ 02 01- 00   مصادق عليها  رجاء موح باكو / اتحاد امزورن  

2022/ 04/ 02 03- 02 مصادق عليها   الرجاء القصري / الشباب االصيلي  

2022/ 04/ 02 05 - 00 مصادق عليها   ف.س باب تازة / طلبة طنجة  

2022/ 04/ 02 04 - 02 مصادق عليها   جوهرة مسنانة /  شباب سيدي ادريس 

2022/ 04/ 09 00- 02 مصادق عليها   وداد طنجة / امل الفنيدق 

2022/ 04/ 10  03- 03 مصادق عليها   نهضة باب برد / س.ا.ب مغرب طنجة 

2022/ 04/ 10 03- 04 مصادق عليها   السالم القصري / اتحاد طنجة البالية  

2022/ 04/ 10 00- 04 مصادق عليها   شباب علم طنجة / وفاق الساحل 

 .20/04/2021 ( بتاريخ20القسم املمتاز )الدورةرجاء موح باكو / اتحاد امزورن مباراة: •

فريق    باكو تقدم  موح  ومشاركة اعتراضب  رجاء  تأهيل  عسوت  العب   ال  رخصة   وازدواجية     حول  لرخصة  ايوب  الحامل 

تبين انه قدم وفقا للشروط الشكلية والقانونية    وبعد تفحص اللجنة مللف االعتراض  ،  اتحاد امزورن من فريق    186024رقم

لدى مصلحة الرخص تبين    املعترض عليه  وبعد التأكد من ملف الالعب  ،    املرتبط باالعتراض مما يتعين قبوله  اآلجالوداخل  

، وطبقا لقوانين الجامعة  ويتوفر على رخصة وحيدة خالل هذا املوسم مع فريقه اتحاد امزورن   هذه املباراة     إلجراءانه مؤهل  

   قررت اللجنة املصادقة على النتيجة املسجلة على أرضية امللعب أي:امللكية املغربية  لكرة القدم 

 (. 01)اتحاد امزورن ( / / 00)رجاء موح باكو 
 

  مساءوالنصف   الساعة الخامسةورفعت الجلسة على  

 


