
 

 

 

25/03/2022                                                                                                                                                                         845العدد:  

 

 
24/30/2022 بتاريخ 70محضر رقم   

ةأو البطاقالرخــصة     الفريـــــــــق مـــدة العقوبة والغرامة املالية سببـــــــــــــها تاريــــــخ بدايتها  املبــــــــــــــــــــــاراة الفئة االســــــم والنسب 

املمتازالقسم   

28/02/2022 مباريات نافدة  3 ضرب الخصم   شباب القصري / املغرب الحسيمي الكبار عبد املنعم معدي  150703 شباب القصري  

28/02/2022 مباريات نافدة  3 ضرب الخصم   شباب القصري / املغرب الحسيمي الكبار عمر املزامزي  168144 شباب القصري  

28/02/2022  شباب القصري / املغرب الحسيمي الكبار حسن الجراوي  165726 شباب القصري  مبارتان نافذتان + مباراة موقوفة التنفيذ سب الخصم  

28/02/2022  أسود تطوان / اتحاد كونديسة الكبار صام كتابي ع 143730 أسود تطوان مبارة واحدة  تكسير فرصة سانحة  

06/03/2022 امللعب دون ادن أرضيةاقتحام    أتلتيك العوامة / طلبة تطوان مدرب عبد النبي الكوش  CA139762 طلبة تطوان مبارة نافدة 

06/03/2022 عوامة / طلبة نطوان الأتلتيك  الكبار عمر التزاني  166908 أتلتيك العوامة  مبارتان نافذتان + مباراة موقوفة التنفيذ سب الخصم    

14/03/2022  املغرب الحسيمي / تمودة تطوان  الكبار عادل ادريس  184756 املغرب الحسيمي  مبارة نافدة الحصول على اندارين 

14/03/2022  اتحاد طنجة / أسود تطوان  الكبار توفيق بنمنديل  179427 أسود  تطوان مبارة نافدة الحصول على اندارين  

الثالثالقسم   

42/01/2022  مولودية وزان / شباب املدينة  الكبار سيف الدين أحدوش K592572 شباب مدينة  مبارة نافدة الحصول على إنذارين 

21/02/2022  ا ف س شاون / تطوان سيتي الكبار يحى الحضري  165161 ا ف س شاون  مبارة نافدة تكسير فرصة سانحة لتسجيل 

07/03/2022 الخصمضرب   549681 مغرب طنجة مبارتان نافذتان + مباراة موقوفة التنفيذ  طنجةمغرب س ا ب تطوان سيتي /  الكبار عصام الهواري    

07/03/2022 مغرب الطنجي س ا ب تطوان سيتي / الكبار خالد بنطاهر 151797 مغرب طنجة مبارة نافدة احتجاج عنيف على الحكم   

07/03/2220 رياض ي سلوك ال   مغرب الطنجي س ا بتطوان سيتي / الكبار بالل الشاوي  171026 تطوان سيتي مبارة نافدة   

14/03/2022 فرصة سانحةمنع   485791 مغرب طنجة مبارة نافدة  مغرب طنجة ا س ب رائش /ا ف س الع الكبار مروان النوري   

14/03/2022 رياض ي سلوك ال   / انتر تطوان املدينة طنجة شباب الكبار الياس أحدوش 159599 شباب المدينة مبارة نافدة   

14/03/2022 بارة نافدةم الحصول على إنذارين  انتر تطوان /املدينة طنجةشباب  الكبار محمد الشبري  156540 انتر تطوان   

14/03/2022 مولوديه وزانالهدف الرياض ي /  الكبار محمد فتحي 166787 الهدف الرياض ي مبارة نافدة الحصول على إنذارين   

41/03/2022 حتجاج عنيف و متكرر على الحكما   الهدف الرياض ي / مولوديه وزان مسير خالد الشفعي JE483642 مولودية وزان مبارة نافدة 

41/03/2022 حتجاج عنيف و متكرر على الحكما   الهدف الرياض ي / مولوديه وزان مسير فيصل الوزاني JE479457 مولودية وزان مبارة نافدة 

 القسم الرابع



 
 

 

 محمد منصور  العافية، عبدا لطيف السيد عمر غيالن، وعضوية السادةبرئاسة  الخامسة مساء،الساعة  أعاله علىبالتاريخ املشار إليه  عبر تقنية الفيديو  اجتماعهاة لكرة القدم املتنوعة عقدت اللجنة الجهوي    

 .عبد اإلله العافيةالصبيحي و 

 .والنصف مساء السادسةعلى الساعة  ورفعت الجلسة

 

14/02/2022  نهضة اساكن / فدرالية مرشان الكبار عز الدين أفتتن 188210 نهضة اساكن مبارة واحدة الحصول على إنذارين 


