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 وعبدالقادربوقعيج .   -عبد الصمد اخريبش  دةافتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ املشار إليه أعاله وذلك على الساعة الرابعة مساءبرئاسة السيد عبداللطيف زكودوبحضوراألعضاءالسا         

2 2021-  05-11بتاريخ: 12محضر رقم    

 سببـــــــــــــها  تاريــــــخ بدايتها
مـــدة العقوبة والغرامة 

 املالية 
ـــــــق   الفريــ

الرخــصة     ر 

 أوالبطاقة
 املبــــــــــــــــــــــاراة  الفئة االســــــم والنسب 

 القسم املمتاز

02-05-2021  
اتجاه   يسلوك الرياض 

 الخصم
نافذة مباريات 4  ف.س العرائش / اتحاد طنجة البالية كبار ياسين الصغير 156571 ف.س العرائش  

02-05-2021  
اتجاه   سلوك الرياض ي

 الخصم
 امل راس لوطا / ف.س باب تازة كبار محمد علبوش 137644 امل راس لوطا  نافذة مباريات 4

02-05-2021 الخصم   ضرب   
 1مباريات نافذة + 2

 مباراة موقوفة  التنفيد 
 امل راس لوطا / ف.س باب تازة كبار محمد الطريبق 159028 امل راس لوطا

10-05-2021 انذارين للحصول على    شباب املضيق / جوهرة العرائش  كبار وليد الربوخ  141273 شباب املضيق مباراة نافذة 

10-05-2021 الخصم   ضرب   
 1مباريات نافذة + 2

 مباراة موقوفة  التنفيد 
 شباب املضيق / جوهرة العرائش  كبار رضا الشباني 147334 شباب املضيق

10-05-2021 الخصم   سب  مباريات نافذة  3   شباب املضيق / جوهرة العرائش  مسير  الحسين خيرون  51624 جوهرة العرائش  

 الفئات الصغرى 

01-05-2021  ج.بنديبان / وفاق طنجة  شبان عبداملنعم املسيح  174002 وفاق طنجة مباراة نافذة للحصول على انذارين  

01-05-2021  سب الخصم   
 1مباريات نافذة + 2

 مباراة موقوفة  التنفيد 
 ج. ابن بطوطة / الدفاع الرياض ي شبان اسماعيل عديلي  174222 ج. ابن بطوطة

05-05-2021  
املشاركة في املباراة رغم 

 عقوبة التوقيف 

مباريات نافذة 2

مباريات نافذة3+  
الشيفا / اكاديمية القرب نهضة بئر  شبان اسامة الفرجاني  172009 نهضة بئر الشيفا  



 مساء  الخامسة والنصف و رفعت الجلسة على الساعة  

 
 
 

06-05-2021  
تكسير فرصة سانحة 

 للتسجيل
 اوملبيك طنجة / مغرب طنجة  شبان عادل البوخاري  167117 مغرب طنجة  مباراة نافذة

05-05-2021  محاولة ضرب الحكم 
  اشهر  6 + نافذة اشهر  6

 موقوفة  التنفيد 
نادي الغندوري كوكب طنجة /  شبان نزار البرناوي  164053 كوكب طنجة  

07-05-2021 / اطلس الحرارين الدفاع الرياض ي شبان محمد العباس ي  182800 الدفاع الرياض ي مباراة نافذة للحصول على انذارين        

04-05-2021  رابطة طنجة / شباب سيدي ادريس   شبان محمد مصباح  163560 رابطة طنجة  مباراة نافذة للحصول على انذارين  


