
 09/05/2022                                                                                                       909    العدد: 
 

 25/40/2022بتاريخ   51محضر رقم 
 

  ، بعد الزوالوالنصف    ةالثالث الساعة    أعاله على عقدت لجنة القوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه  

 قصايب. الدين  ونور حدو  على   وعضوية السيدان  عمرو، السيد احمد رئيس اللجنةبرئاسة 

 جدول األعمال: 

 .( 11و 10و 07ات )الدور لى مباريات القسم الثالث املصادقة ع    -

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

 .( 11و 10و 07اتدور )ال املصادقة على مباريات القسم الثالث     -

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 

2022/ 02/04 02 - 00 مصادق عليها  هالل سيدي ادريس / ف.س طنجة 

2022/ 03/40 03 - 05 مصادق عليها  رجاء البوغاز / كوكب طنجة   

2022/ 03/04 00 - 00 مصادق عليها  نهضة كورزيانة / شباب السانية 

2022/ 09/04 00 - 01 مصادق عليها  حسنية طنجة  /اتحاد الباريو 

2022/ 10/04 00 - 02 مصادق عليها  وفاق العوامرة / شباب ازل  

2022/ 10/04 02 - 01 مصادق عليها  فتح طنجة   /مرتيل أطلس  

2022/ 10/04 00 - 02 مصادق عليها  شباب تارجيست / مولودية طنجة 

2022/ 10/04 02 - 01 مصادق عليها  نادي الغندوري /  اريج طنجة غ سبورتين 

2022/ 12/04 01 - 02 مصادق عليها  اهلي العوامة /  نجوم طنجة  

2022/ 13/04 00 -02 مصادق عليها  اتحاد السالم  /نهضة طنجة  

2022/ 31/04 00 - 00 مصادق عليها  نادي كرونا/  شباب السانية 

2022/ 14/04 03 - 01 مصادق عليها  املد الزرق /  نهضة بئر الشيفا 

2022/ 15/04 07 - 02 مصادق عليها  شباب أولد احميد/  ج.ابن بطوطة 
 

اهلي   ، فريقكورزيانةنهضة  : طرف فرق   التحكيم من لعدم تأكيد العتراض املسجل في ورقة  انظر  مالحظة: -

نجوم   ، 2022/ 04/ 03بتاريخ كورزيانة / شباب السانية ةنهض مباريات: خالل نادي الغندوري  و وفريق  العوامة 

على 2022/ 04/ 10اريج طنجة / نادي الغندوري بتاريخ  سبورتينغ 2022/ 12/04اهلي العوامة بتاريخ  طنجة / 

قررت   ، 2021/ 10/ 13الصادرة بتاريخ 14من القانون التأديبي ومذكرة العصبة رقم 108وطبقا للفصل   التوالي، 

 .فريقلكل   درهم200بمبلغ الغندوري اهلي العوامة وفريق نادي  كورزيانة، فريق نهضةفرق: اللجنة تغريم 

 .مساءالخامسة ورفعت الجلسة على الساعة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


