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بمقر الملحقة برئاسة السيد: مصطفى  11:30على الساعة    03/03/2021بتاريخ :  ا  هنة التأديب والروح الرياضية بملحقة العصبة بتطوان اجتماعقدت لجع

 عبد االله العافية -جالل غريس-م برحومة  عبد السال- السادة األعضاء: يونس بروحو بحضور   البحديدي و
 

بدايتها تاريــــــخ ــــــــها  ــ ــ املالية  والغرامة  العقوبة مـــدة سببـ ــــــق   ــ  الفريـ
الرخــصة ر     

 أوالبطاقة 
ـــم ــ والنسب  االسـ  املبــــــــــــــــــــــاراة  الفئة  

الشبان  فئة  

انذارين  على الحصول  30/01/2021 واحدة مباراة   الفنيدق  نادي   15343M02  املضيق  اجاكس / الفنيدق  نادي الشبان  محمد  اقبيب  

الخصم ضد الخشونة 2021/ 30/01 ال استعم واحدة مباراة   املضيق  اجاكس  املضيق  اجاكس / الفنيدق  نادي الشبان  عادل بوزكري  168594   

الحكم  سب 2021/ 15/02  
 مباراة +مبارتان  نافذتان

 موقوفة التنفيذ 
درسة جبل  حمزة بن لحرش 179457 ج 

 الشبان 
 ماط بي / ج جبل درسة 

نابية  بالفاظ الحكم  سب 2021/ 15/02 مرتيل  اتحاد مباريات نافذة 2   L33893  املغرب التطواني / اتحاد مرتيل  الشبان  أيوب القلوعي 

انذارين  على الحصول  2021/ 15/02 واحدة مباراة   امسا  وفاق   وفاق امسا / طلبة تطوان ب  الشبان  زكرياء الغازي  676399 

الخصم  سب 2021/ 15/02  
 مباراة موقوفة +مباراة  نافذة

 التنفيذ 
تطوان  طلبة  أسامة بن خلو  167795 

 الشبان 
 وفاق امسا / طلبة تطوان ب 

نابية  بالفاظ التلفظ 2021/ 15/02 الفنيدق  نادي مبارتان    015342M02  شباب الفنيدق / نادي الفنيدق الشبان  محمد البسيي 

الفتيان  فئة  

انذارين  على الحصول  2021\02\28 واحدة مباراة   الفنيدق  نادي   LE63607  نهضة الفنيدق / نادي الفنيدق  الفتيان  البدري اقيالل عمر 

01\02\2021 
 علىوالتهديد  السب والشتم والتهجم

 بعد انتهاء املباراة الحكم 
نافذة  اشهر ثالث امسا  وفاق   L479123  عزيز الفحص ي 

 الفتيان 
 وفاق امسا / ماط بي 



الخصم  ضرب 2021\02\22  
مباراة+ نافذتان مبارتان   

التنفيذ  موقوفة  
النوادر  باب بايرن   CC27  أسامة أوالد عبد للا 

بايرن باب النوادر / سبورتينغ   الفتيان 

 الشاون 

 فئة الصغار 

مبارتان نافذتان + مباراة   تبادل الضرب مع الخصم  29/01/2021

 موقوفة التنفيذ 

 اتحاد الباريو / ماط بي  الصغار  محمد العرون  CC20 اتحاد الباريو 

مبارتان نافذتان +مباراة   سب الحكم  29/01/2021

 موقوفة التنفيذ 

 اتحاد الباريو / ماط بي  الصغار  زيد الهداس  Cc17 اتحاد الباريو 

الخصم تبادل الضرب مع  29/01/2021 مبارتان نافدتان + مبارة   

 موقوفة التنفيد 

 اتحاد الباريو / ماط بي  الصغار  محمد بينش ي  N179396 ماط بي

مبارتان نافدتان + مبارة   ضرب الخصم  08/02/2021

 موقوفة التنفيد 

 اتحاد مرتيل / طلبة تطوان  الصغار  ادم مشتق  174848 اتحاد مرتيل 

08/02/2021 
مبارتان نافدتان + مبارة   ضرب الخصم 

 موقوفة التنفيد 

 اتحاد مرتيل / طلبة تطوان  الصغار  وليد الساهل  179429 طلبة تطوان 

 وفاق تطوان / تمودة تطوان  الصغار  فارس ازهروان  CC18 تمودة تطوان مباراة واحدة  اللعب الخشن ضد الخصم عمال  است 29/02/2021

 

   


