
                

29/03/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                             853          

 

 

 وعبدالقادربوقعيج . –عبد الصمداخريبشضاءالسادة: افتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ املشار إليه أعاله وذلك على الساعة الخامسة والنصف مساءبرئاسة السيد عبداللطيف زكودوبحضوراألع

92/03/2022 : بتاريخ 26 محضر رقم  

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

 املمتازالقسم 

21-03-2022 ة نافذةامبار  تكسير فرصة سانحة للتسجيل   نهضة باب برد / اتحاد طنجة البالية كبار حمراد أكو  162878 نهضة باب برد 

سانحة للتسجيلتكسير فرصة  2022-03-21  بني مكادة / شباب اصيالرجاء  كبار حياتنمحمد أ 164761 شباب اصيال ة نافذةامبار  

 ضرب الخصم 2022-03-21
مبارتان نافذتان + مباراة موقوفة 

 التنفيذ
 السالم القصري / امل الفنيدق كبار محمد معزوز 159257 السالم القصري 

 ضرب الخصم 2022-03-21
نافذتان + مباراة موقوفة  مبارتان

 التنفيذ
 السالم القصري / امل الفنيدق كبار محمد العشيري  155986 السالم القصري 

2022-03-21 
مشاركة في مباراة رغم عقوبة 

 التوقيف
 رجاء موح باكو / ا ف س العرائش كبار زكرياء هنية 173098 ا ف س العرائش مباريات نافذة 3مباراة نافذة + 

 رجاء موح باكو / ا ف س العرائش مسير تهامي الصعراوي  52102 ا ف س العرائش مباريات نافذة 4 فو اشراك العب موق 2022-03-21

 القسم الثالث

07-03-2022  دفع الحكم 
أشهر موقوفة  6أشهر نافذة +  6

 التنفيذ
 شباب ترجيست / اتحاد السالم كبار جمال احديدان 189871 شباب ترجيست

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

 التنفيذ
418989 شباب ترجيست  شباب ترجيست / اتحاد السالم كبار عز الدين ادعاود 

14-03-2022  سب الحكم 
مبارتان نافذتان + مبارتان موقوفة 

 التنفيذ
 فتح الرواض / امل امزورن  كبار ايوب ادهشور  187317 امل امزورن 

14-03-2022  ضرب الخصم 
مبارتان نافذتان + مباراة موقوفة 

 التنفيذ
 امل ايت قمرة / شباب ميرادور  كبار عبد املحسن الفاس ي 187156 امل ايت قمرة

14-03-2022  سب الحكم 
مبارتان نافذتان + مبارتان موقوفة 

 التنفيذ
 ميرادور امل ايت قمرة / شباب  كبار محمد بنسالم  187157 امل ايت قمرة



 

 و رفعت الجلسة على السادسة والنصف مساء

14-03-2022  ضرب الخصم 
مبارتان نافذتان + مباراة موقوفة 

 التنفيذ
 امل ايت قمرة / شباب ميرادور  كبار عبد العزيز الغورش ي 186663 شباب ميرادور 

21-03-2022  نادي كرونا / نادي مرتيل كبار اسعد احساين 155764 نادي كرونا مباراة نافذة الحصول على إنذارين 

21-03-2022  نادي كرونا / نادي مرتيل كبار قص ي امحمدي العلوي  50776 نادي كرونا مباراة نافذة احتجاج عنيف على الحكم 

21-03-2022  سب الجمهور  
مبارتان نافذتان + مبارتان موقوفة 

 التنفيذ
 وفاق امتار / ماط بي كبار محمد أشقرا 113821 وفاق امتار

21-03-2022  سب الحكم 
مباريات موقوفة  3 مباريات نافذة + 3

 التنفيذ
 امل رأس لوطا / اجاكس املضيق  ممرض إبراهيم املنصوري 52833 اجاكس املضيق

 القسم الرابع

21-03-2022  امل طنجة / امل بدريون  كبار مروان سردوق  169399 امل بدريون  مباراة نافذة الحصول على إنذارين 

21-03-2022 نافذةمباراة  احتجاج عنيف على الحكم   امل طنجة / امل بدريون  كبار محمد سردوق  169186 امل بدريون  

 امل طنجة / امل بدريون  كبار محمد لباني 161841 امل بدريون  مباراة نافذة الحصول على إنذارين 2022-03-21

 بدريون امل طنجة / امل  كبار أسامة بن داود 166676 امل طنجة مباراة نافذة الحصول على إنذارين 2022-03-21

 ضرب الخصم 2022-03-21
مبارتان نافذتان + مبارة موقوفة 

 التنفيذ
 اكادمية القرب / اوملبيك القصري  كبار فريد البارودي 181701 اكادمية القرب

 ضرب الخصم 2022-03-21
مبارتان نافذتان + مباراة موقوفة 

 التنفيذ
 القرب / اوملبيك القصري  اكادمية كبار نوفل بومبا 171482 اوملبيك القصري 

 ميناء مارينا / رجاء طنجة كبار حسن اليصفاطي 166637 ميناء مارينا مباراة نافذة احتجاج عنيف على الحكم 2022-03-21

 سب الحكم 2022-03-21
مباريات موقوفة  3 مباريات نافذة + 3

 التنفيذ
 اندلس القصري / نجوم ابيريا مسير سعيد بوشتي K146656 نجوم ابيريا

 الفئات الصغرى 

 املد األزرق / سبورتينغ الشاون  صغار عبد هللا الدبون  171687 املد األزرق ة نافذةامبار  الحصول على إنذارين 2022-03-21

 املد األزرق / سبورتينغ الشاون  صغار عبد هللا برهون  169798 املد األزرق ة نافذةامبار  الحصول على إنذارين 2022-03-21


