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 2322-43-03بتاريخ 11محضر رقم 

 

ثالثة الالساعة  أعاله علىا بالتاريخ املشار إليه هلقوانين وألانظمة والتأهيل اجتماعل اللجنة الجهويةعقدت 

  .ونور الدين قصايب علي حدو  :انعمرو،وعضويةالسيداحمد السيد  برئاسة رئيس اللجنةبعد الزوال  والنصف

 :جدول ألاعمال

  (11و12تانالدور )املصادقة على مباريات القسم الرابع. 

 ---------------------------------------

 - (11و12تانالدور )املصادقة على مباريات القسم الرابع. 

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

11/34/2322 30-  30 مصادق عليها  املنار الرياض ي/ مولودية طنجة  

11/34/2322 30- 30 عليها مصادق  نجم الفنيدق/ الشاون  سبورتينغ 

11/34/2322 33-  32 مصادق عليها  نجاح الزينات/ النجم الرياض ي الطنجي  

11/34/2322 32- 31 مصادق عليها  اتلتيك طنجة/ اتحاد بئر الشيفا  

11/34/2322 30-  32 مصادق عليها  نجوم الصداقة / الوفاء الرياض ي  

23/34/2322 31-  31 عليهامصادق   شباب املدينة/ اندلس القصري  

20/34/2322 30-  33 مصادق عليها  اوملبيك  القصري / رابطة طنجة  

 2022 -04-24بتاريخ  -القسم الرابع-  شباب الفنيدق/ تمودة تطوان  :مباراة  -

لعدم في الوقت املبرمج من طرف العصبة اتضح أن املباراة لم تجر ،الحكم و مندوب املباراة ي استنادا لتقرير 

عدم اداء +ورقة التحكيمحضار اعدم )احترام الاجراءات التنظيمية املتعلقة باملباراة من طرف الفريق املحلي 

غربية لكرة القدم امل كيةامللقتضيات القوانين العامة للجامعة ، وطبقا مل (غياب الامن +واجبات تنقل الحكام 

 : قررت اللجنة ما يلي

  وخصم نقطة واحدة من  عتدار اول عليه ثالثة أهداف وله صفر ابتسجيله  تمودة تطوانهزيمة فريق

 .درهم 1333مع غرامة مالية قدرها رصيد النقط املحصل عليها في سلم الترتيب العام 

   له ثالثة أهداف وعليه صفر شباب الفنيدقنقط لفائدة فريق ثالث احتساب. 

 .مساءلثامنة اورفعت الجلسة على الساعة 
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 2322-30-91بتاريخ 21محضر رقم 
الخامسة الساعة  أعاله علىللقوانين وألانظمة والتأهيل اجتماعها بالتاريخ املشار إليه  اللجنة الجهويةعقدت 

 .علي حدو   ونور الدين قصايب :السيدان عمرو،وعضويةالسيد احمد  برئاسة رئيس اللجنة مساء والنصف

 :جدول ألاعمال

  (.11و12تانالدور )مباريات القسم الرابع املصادقة على 

 ---------------------------------------

  (.11و12الدورتان)املصادقة على مباريات القسم الرابع 

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

31/30/2322 30-  33 مصادق عليها  اتلتيك مشالوة/  ميناء مارينا 

31/30/2322 34- 32 مصادق عليها  هالل طنجة/ امل طنجة  

31/30/2322 34-  30 مصادق عليها  النجم الرياض ي الطنجي/  شباب املدينة 

31/30/2322 33- 32 مصادق عليها  اندلس القصري /   املنار الرياض ي 

31/30/2322 32-  32 مصادق عليها  نجوم ابيريا/ نخوم الصداقة  

31/30/2322 30-  31 مصادق عليها  الوفاء الرياض ي/ نجاح الزينات  

31/30/2322 30-  31 مصادق عليها  اتحاد العوامة/ نادي شراقة  

31/30/2322 31-  34 مصادق عليها  رابطة طنجة/ سبورتينغ طنجة  

31/30/2322 31-  30 مصادق عليها  اكاديمية القرب/ اتلتيك طنجة  

31/30/2322 32-  30 مصادق عليها  رجاء طنجة/ شباب ا لعوامرة  

31/30/2322 32-  30 مصادق عليها  امل بدريوين/ وفاء العرائش  

  .2022-04-24بتاريخ  -الرابعالدفاع الرياض ي القسم / اوملبيك القصري :مباراة  -

رجال الامن  الى امللعب في  عدم حصور لجر تاتضح ان املباراة لم  ، اراةباستنادا لتقريري الحكم ومندوب امل

الوقت املبرمج من طرف العصبة ـ  وبعد اطالع اللجنة  على الوثائق التبريرية  املقدمة من طرف فريق اوملبيك 

،  مع الزام في وقت الحق ة املباراة السالفة الذكر قررت اللجنة إعادة برمج، الظرف القاهر  والتي تثبت  القصري 

 اداء واجب تنقل فريق الدفاع الرياض ي حسب سلم التقل املعتمد  من طرف العصبةفريق الاوملبيك القصري ب

 .  الجهوية

 :مالحظة

رابطة وفريق  النجم الرياض ي الطنجينظرا لعدم تأكيد الاعتراض املسجل في ورقة التحكيم  من طرف فريق 

رابطة / سبورتينغ طنجة و   07/05/2322بتاريخ النجم الرياض ي الطنجي/ شباب املدينة :  مبارتي خالل  طنجة

من القانون التأديبي ومذكرة 108، وطبقا للفصل  على التوالي  (القسم االرابع)31/05/2322بتاريخ  طنجة

رابطة وفريق  النجم الرياض ي الطنجي، قررت اللجنة تغريم فريق  10/13/2321الصادرة بتاريخ 14العصبة رقم 

 .فريق لكل درهم  233بمبلغ   طنجة

 مساءالسابعة ورفعت الجلسة على الساعة 

 


