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 وعبدالقادربوقعيج   -عبد الصمد اخريبش ضاءالسادة: افتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ املشار إليه أعاله وذلك على الساعة الخامسة والنصف مساءبرئاسة السيد عبداللطيف زكودوبحضوراألع

2022-01-07: بتاريخ 14محضر رقم   

ــــــــها  تاريــــــخ بدايتها ـــ  سببــ
مـــدة العقوبة والغرامة  

 املالية 
 الفريـــــــــق 

ر الرخــصة     

 أوالبطاقة
 املبــــــــــــــــــــــاراة  الفئة  االســــــم والنسب

 القسم املمتاز 

03-01-2022  دفع الحكم  
اشهر   6+ نافذة  اشهر 6

 موقوفة التنفيد 
 اتحاد طنجة البالية / السالم القصري  كبار احمد بال  185892 القصري السالم  

03-01-2022  دفع الحكم  
اشهر   6+ نافذة  اشهر 6

 موقوفة التنفيد 
 اتحاد طنجة البالية / السالم القصري  كبار يوسف الكوعادي 146483 السالم القصري 

03-01-2022  سب الحكم   
  2+  نافذة مباريات 2

 مباريات موقوفة التنفيد 
 اتحاد طنجة البالية / السالم القصري  كبار نبيل طويهر 148485 السالم القصري 

03-01-2022  سب الحكم   
  3+  نافذة مباريات 3

 مباريات موقوفة التنفيد 
 اتحاد طنجة البالية / السالم القصري  مسير  محمد الشرقاوي  LB11189 السالم القصري 

03-01-2022  سب الحكم   
  3+  نافذة مباريات 3

 مباريات موقوفة التنفيد 
 س.ا.ب مغرب طنجة / نهضة باب برد مسير  عبداملومن الحبصاوي  51463 س.ا.ب مغرب طنجة 

03/01 /2022  ضرب الزميل  
مباراة   1+ نافذة مباريات2

 موقوفة التنفيد 
 العرائششباب بنديبان / جوهرة  كبار يونس حيمود 185905 جوهرة العرائش 

03/01 /2022  ضرب الزميل  
مباراة   1+ نافذة مباريات2

 موقوفة التنفيد 
 شباب بنديبان / جوهرة العرائش مدرب  عمر جيراري  52592 جوهرة العرائش 

03-01-2022  سب الحكم   
  3+  نافذة مباريات 3

 مباريات موقوفة التنفيد 
 الساحل / شباب علم طنجةوفاق  مسير  عمر العباس  ...........  شباب علم طنجة 



 و رفعت الجلسة على السادسة والنصف مساء 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القسم الثالث

03-01-2022 ارين ذللحصوله على ان    نهضة طنجة / ج.اوالد احميد  كبار احمد فتحي  155379 نهضة طنجة  مباراة نافذة 

03-01-2022 ارين ذللحصوله على ان    احميد  نهضة طنجة / ج.اوالد كبار زكرياء النقاش L231813 ج.اوالد احميد  مباراة نافذة 

 القسم الرابع 

03-01-2022  محاولة ضرب الحكم  
اشهر   6+ نافذة  اشهر 6

 موقوفة التنفيد 
 املنار الرياض ي / النجم الرياض ي الطنجي  كبار زكرياء لشهب 177895 املنار الرياض ي 

03-01-2022 ارين ذللحصوله على ان    املنار الرياض ي / النجم الرياض ي الطنجي  كبار زياد التليدي  183331 املنار الرياض ي  مباراة نافذة 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


