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 بوقعيج .  القادر  وعبد –اخريبش عبد الصمدالسادة:  األعضاء وبحضور  برئاسة السيد عبداللطيف زكود النصف مساء افتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ املشار إليه أعاله وذلك على الساعة الخامسة و 

41/03/2022 بتاريخ: 24 محضر رقم  

ــها تاريــــــخ بدايتها  املبــــــــــــــــــــــاراة الفئة االســــــم والنسب ر الرخــصة    أوالبطاقة الفريـــــــــق مـــدة العقوبة والغرامة املالية سببـــــــــــ

 املمتازالقسم 

07-03-2022 ة نافدةامبار  الحصول على إنذارين   طلبة تطوان / طلبة طنجة كبار حمزة خليلي 166225 طلبة طنجة 

07-03-2022 ة نافدةامبار  سلوك مشين   نهضة باب برد / السالم القصري  كبار محمد طريباف L178623 السالم القصري  

07-03-2022 ة نافدةامبار  الحصول على إنذارين   جوهرة العرائش / وداد طنجة كبار  عبد الرحمان األندلوس ي 117562 جوهرة العرائش 

07-03-2022 مع العودة سب الحكم  مباريات نافذة مع التكرار  4   جوهرة العرائش / وداد طنجة كبار محمد خباز 148189 جوهرة العرائش 

07-03-2022 ة نافدةامبار  إحتجاج عنيف   جوهرة العرائش / وداد طنجة مسير الحسين خيرون 51624 جوهرة العرائش 

07-03-2022  
عقوبة  مشاركة  في املباراة رغم

 التوقيف

نافذةمباريات  3مباراة نافذة +   
 شباب أصيال / جوهرة مسنانة كبار محمد الساهلي 166277 شباب أصيال

07-03-2022 مباريات نافذة 4 إشراك العب موقوف   شباب أصيال / جوهرة مسنانة مسير مصطفى بناني KA4024 شباب أصيال 

11-03-2022  ضرب الخصم 
نافذتان + مباراة موقوفة  مبارتان

 التنفيذ
 وداد طنجة / نهضة باب برد كبار زيد مشبال 156167 نهضة باب برد

 القسم الثالث

07-03-2022 ة نافدةامبار  الحصول على إنذارين   نهضة وزان / نهضة املضيق كبار نياعأيمن ل L179642 نهضة وزان 

07-03-2022 الحكمالسب    
مبارتان موقوفتا مبارتان نافذتان + 

 التنفيذ
 نهضة وزان / نهضة املضيق كبار محمد إكوسين L172415 نهضة املضيق

07-03-2022 ة نافدةامبار  الحصول على إنذارين   نادي الغندوري / فتح طنجة كبار محمد رضا بولخير لحريزي  148341 نادي الغندوري 

07-03-2022 ة نافدةامبار  الحصول على إنذارين  أمساوفاق    وفاق أمسا / رجاء العرائش كبار ياسين ابن إدريس 156451 



 

 و رفعت الجلسة على السادسة والنصف مساء

07-03-2022  سب الحكم 
مبارتان نافذتان + مبارتان موقوفتا 

 التنفيذ
 النادي الطنجي / شباب األزهر كبار محمد املجاوي  166080 شباب األزهر

 القسم الرابع

07-03-2022  النجم الرياض ي الطنجي / الوفاء الرياض ي مدرب فكري الهاني 52115 الرياض يالوفاء  مبارة نافدة الحصول على إنذارين 

07-03-2022 ة نافدةامبار  الحصول على إنذارين   إتفاق الباريو / سبورتينغ الشاون  كبار طه الخالخي 172513 إتفاق الباريو 

07-03-2022 ة نافدةامبار  تدخل خشن   إتفاق الباريو / سبورتينغ الشاون  كبار محمد الخيروني 163301 سبورتينغ الشاون  

07-03-2022 ة نافدةامبار  الحصول على إنذارين   وفاء العرائش /  أمل طنجة  كبار أيمن بن ريان 172386 وفاء العرائش 


