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 .عبد الصمداخريبش السيد: األعضاء وبحضور  افتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ املشار إليه أعاله وذلك على الساعة الخامسة والنصف مساءبرئاسة السيد عبداللطيف زكود

 

 و رفعت الجلسة على السادسة والنصف مساء

31/03/2022 : بتاريخ 27 محضر رقم  

ــــــــــــاراة الفئة االســــــم والنسب ر الرخــصة    أوالبطاقة الفريـــــــــق مـــدة العقوبة والغرامة املالية سببـــــــــــــها تاريــــــخ بدايتها  املبــــــــــ

 املمتازالقسم 

نافذة اتيمبار 3مبارة نافذة +  مشاركة رغم عقوبة التوقيف 2022-03-14  ا ف س العرائش / رجاء بني مكادة كبار دةعبد الرزاق بري 168268 ا ف س العرائش 

2022-03-14 
اشراك العب موقوف رغم عقوبة 

 التوقيف
مباريات نافذة 4  ا ف س العرائش / رجاء بني مكادة مسير تهامي الصحراوي  52102 ا ف س العرائش 

ة نافذةامبار  تدخل عنيف على الخصم 2022-03-21  جوهرة العرائش / وفاق الساحل كبار شنوانيعماد  164123 وفاق الساحل 

28-03-2022 ة نافذةامبار  الحصول على إنذارين   وداد طنجة / السالم القصري  كبار حمزة السوس ي 159902 السالم القصري  

 سب الحكم 2022-03-28
بارتان نافذتان + مبارتان موقوفة م

 التنفيذ
 عبد السالم البوشيخي 162088 السالم القصري 

 كبار
 وداد طنجة / السالم القصري 

ة نافذةامبار  الحصول على إنذارين 2022-03-28  وداد طنجة / السالم القصري  كبار شاكر التويجري  155501 السالم القصري  

 سب الحكم 2022-03-28
مباريات موقوفة  3مباريات نافذة +  3

 التنفيذ
 وداد طنجة / السالم القصري  مسير الشرقاوي  محمد  50536 السالم القصري 

ة نافذةامبار  الحصول على إنذارين 2022-03-28  ية / علم طنجةاتحاد طنجة البال كبار عبد الرحمان بن الجياللي 175182 يةاتحاد طنجة البال 

ة نافذةامبار  الحصول على إنذارين 2022-03-28  شباب اصيال / رجاء موح باكو كبار نجيب الحالق 164110 شباب اصيال 

ة نافذةامبار  تكسير فرصة سانحة للتسجيل 2022-03-28  شباب اصيال / رجاء موح باكو كبار املهدي البقيوي  169658 رجاء موح باكو 

على الحكم احتجاج عنيف 2022-03-28 ة نافذةامبار    شباب اصيال / رجاء موح باكو مسير عبد القادر بوقعيج 50280 رجاء موح باكو 

 سب الزميل 2022-03-28
مباريات موقوفة  3مباريات نافذة +  3

 التنفيذ
 طلبة طنجة / شباب املضيق مدرب رشيد الريفي 50301 شباب املضيق


