
 30/05/2022التاريخ:                                                                                                                            991العدد: 

 23/05/2022بتاريخ  17محضر رقم 
 الخامسة والنصفالساعة  على أعالهعقدت لجنة القوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه 

 قصايب  الديننور و حدو  على وعضوية السيدان عمرو، السيد احمد مساء برئاسة رئيس اللجنة

 جدول األعمال:

 .(12و 11 تان)الدور لى مباريات القسم الثالث املصادقة ع -

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

 .(12و 11 تانالدور )املصادقة على مباريات القسم الثالث  -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

06/05/2022 06 - 00 مصادق عليها  شباب  السعادة / املحيط االصيلي 
07/05/2022 01 - 01 مصادق عليها  الشمال القصري نهضة كورزيانة/  
07/05/2022 02 - 01 مصادق عليها  اندلس طنجة/ النادي الطنجي 
08/05/2022 00 - 03 مصادق عليها  نادى الغندوري / اتحاد الباريو  

08/05/2022 01 - 04 مصادق عليها  هالل سيدي ادريس/رجاء العرائش 

08/05/2022 01 - 02 مصادق عليها  سبورتينغ اريخ طنجة / وفاق العوامرة 

08/05/2022 04 - 00 مصادق عليها  امسا / ج.تدغين كتامةوفاق  

08/05/2022 00 - 03 مصادق عليها  مولودية تطوان / ج.ابن بطوطة 

08/05/2022 00 -00 مصادق عليها  شباب االزهر  / مدرسة العرائش 

08/05/2022 01 - 04 مصادق عليها  شباب أوالد احميد  / نهضة  طنجة 

09/05/2022 02 - 00 مصادق عليها  ف.س طنجة  / شباب طنجة  

10/05/2022 01 - 00 مصادق عليها  رهان السانية / النصر الرياض ي 

11/05/2022 01 -  03 مصادق عليها  اطلس طنجة / نهضة املضبق 

12/05/2022 00 - 06 مصادق عليها  

 

 انحاد السالم / املد االزرق

 :2022-05-08بتاريخ  -القسم الثالث -تار جيست / نهضة بئر الشيفا بشبا مباراة.  

في امللعب  إلى الشيفانهضة بئر استنادا لتقريري الحكم ومندوب املباراة، اتضح أن املباراة لم تجر لعدم حضور فريق 

الوقت املبرمج من طرف العصبة، وطبقا ملقتضيات القوانين العامة للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم قررت اللجنة 

 ما يلي

مع خصم نقطة واحدة من رصيد النقط املحصل عليها  أول بتسجيله العتذار  نهضة بئر الشيفا هزيمة فريق -

 درهم. 1000في سلم الترتب العام، عليه ثالثة أهداف وله صفر، مع غرامة مالية قدرها 

 .له ثالثة أهداف وعليه صفر شباب تار جيستاحتساب ثالثة نقط لفائدة فريق  -

 مساء. السابعة والنصفورفعت الجلسة على الساعة 

                                                                                         


