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 بوقعيج . وعبدالقادر  –عبد الصمداخريبشالسادة:  األعضاء بحضور  و  اللطيف زكود برئاسة السيد عبد مساء الرابعةافتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ املشار إليه أعاله وذلك على الساعة 

2022-05-24 : بتاريخ 13 محضر رقم  

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

 املمتازالقسم 

09-05-2022  الساحل / السالم القصري وفاق  كبار عادل بن شكرا 181051 وفاق الساحل مبارة نافذة تكسير فرصة سانحة للتسجيل 

09-05-2022  وفاق الساحل / السالم القصري  كبار نبيل الطويهر 148485 السالم القصري  مبارة نافذة احتجاج عنيف على الحكم 

09-05-2022  وفاق الساحل / السالم القصري  كبار محمد كوشري  155986 السالم القصري  مبارة نافذة تكسير فرصة سانحة للتسجيل 

09-05-2022  وفاق الساحل / السالم القصري  كبار يوسف النجلي 177822 السالم القصري  مبارة نافذة احتجاج عنيف على الحكم 

13-05-2022  رجاء موح باكو / شباب سيدي ادريس كبار حمزة برورة 144809 شباب سيدي ادريس مبارة نافذة تكسير فرصة سانحة للتسجيل 

13-05-2022 إنذارينالحصول على    شباب املضيق / شباب أصيال كبار عادل أشتوان 175580 شباب املضيق مبارة نافذة 

13-05-2022  البصق على الخصم 
3مباريات نافدة + 3مباريات موقوفة 

 التنفيذ
 طلبة تطوان / رجاء القصري  كبار عالء العمارتي 170189 طلبة تطوان

16-05-2022  وداد طنجة / وفاق الساحل كبار مروان املهداوي  165928 وفاق الساحل مبارة نافذة تكسير فرصة سانحة للتسجيل 

16-05-2022  سب الحكم 
مباريات موقوفة 3مباريات نافدة + 3

 التنفيذ
 وداد طنجة / وفاق الساحل مسير عادل اليمالحي 52291 وفاق الساحل

 القسم الثالث

09-05-2022  سب الحكم 
موقوفة  مبارتان نافذتان + مبارتان

 التنفيذ
 وفاق أمسا / ج.تدغين كتامة كبار عثمان رياحي 156797 وفاق أمسا

09-05-2022  سب الحكم 
مبارتان نافذتان + مبارتان موقوفة 

 التنفيذ
 شباب أوالد حمايد / نهضة طنجة كبار محمد جباري  189071 نهضة طنجة

09-05-2022  نادي الغندوري /اتحاد الباريو كبار محمد بياش 172401 الباريواتحاد  مبارة نافذة تكسير فرصة سانحة للتسجيل 



09-05-2022  نهضة كورزيانة / الشمال القصري  كبار أيوب الوهابي 156346 نهضة كورزيانة مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

09-05-2022  ضرب الخصم 
مبارتان نافذتان + مبارة موقوفة 

 التنفيذ
 نهضة كورزيانة / الشمال القصري  كبار يونس بقادة 154865 الشمال القصري 

13-05-2022  سب الزميل 
مبارتان نافذتان + مبارة موقوفة 

 التنفيذ
 إتحاد السالم / املد األزرق كبار املهدي الزيري  166963 املد األزرق

16-05-2022  سب الحكم 
مبارتان نافذتان + مبارتان موقوفة 

 التنفيذ
 املد األزرق / شباب أوالد احمايد كبار يوسف موساتي 154763 شباب أوالد حمايد

16-05-2022  املد األزرق / شباب أوالد احمايد مدرب عماد الخلوفي 50680 املد األزرق مبارة نافذة احتجاج عنيف على الحكم 

23-05-2022  نهضة طنجة / مولودية تطوان ممرض عبد الرفيع جمعون  52072 مولودية تطوان مبارة نافذة احتجاج عنيف على الحكم 

23-05-2022  سب الحكم 
مبارتان نافذتان + مبارتان موقوفة 

 التنفيذ
 نهضة طنجة / مولودية تطوان كبار يوسف أكولد 184010 مولودية تطوان

 القسم الرابع

09-05-2022  نجاح الزينات / الوفاء الرياض ي كبار البقالي الطاهري عبد هللا  169678 الوفاء الرياض ي مبارة نافذة تكسير فرصة سانحة للتسجيل 

16-05-2022  أتلتيك مشالوة / أمل طنجة مسير محمد املغاربي 51963 أتلتيك مشالوة مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

16-05-2022  محاولة ضرب الحكم 
أشهر موقوفة 6أشهر نافذة + 6

 التنفيذ
 أمل بدريون / شباب العوامة كبار هشام السوس ي 161826 أمل بدريون 

16-05-2022  ضرب الخصم 
مبارتان نافذتان + مبارة موقوفة 

 التنفيذ
 رجاء طنجة / وفاء العرائش كبار أيوب شوردال 169590 رجاء طنجة

16-05-2022  رجاء طنجة / وفاء العرائش كبار محمد رمان 169270 وفاء العرائش مبارة نافذة تكسير فرصة سانحة للتسجيل 

16-05-2022  سنتان نافذتان ضرب الحكم 
ا.ف.س العرائش 

 الشاطئية
 رجاء طنجة / وفاء العرائش كبار محمد الكنوني 111691

16-05-2022  سب الزميل 
مباريات موقوفة 3مباريات نافدة + 3

 التنفيذ
 أكاديمية القرب / اتحاد بئر الشفا مسير عبد الكربم بلعتيق 52449 ج.اكاديمية القرب

 الفئات الصغرى 

16-05-2022  سبورتينغ الشاون / املد األزرق فتيان بالل جاما 175235 سبورتينغ الشاون  مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

16-05-2022  وداد طنجة / وفاق طنجة مسير أحمد شيوي  52454 وفاق طنجة مبارة نافذة سلوك ال رياض ي 

16-05-2022  سب جهاز العصبة 
 1000نافذة+ 3نافذة +مباريات 8

 غرامة
 رجاء مكادة / أمل طنجة مدرب بالل شبابا 52680 أمل طنجة

16-05-2022  شباب الدرادب / طلبة طنجة مسير سليمان القيوري 52742 شباب الدرادب سنتان نافذتان ضرب الحكم املساعد األول  

16-05-2022  شباب الدرادب / طلبة طنجة يرمس القادر الحراقعبد  52709 فتيات البوغاز سنتان نافذتان ضرب الحكم 



 

 استدراك : تصحيحا ملا ورد في محضر التأذيب و الروح الرياضية رقم 28 بخصوص العقوبة الصادرة في حق الالعب محمد البقالي رقم رخصته 173325 من رفيق رجاء البوغاز  بتار يخ 2022/04/05. اتضح أنه و قع سهوا حيث ان الصواب هو كالتالي :

 

05/04/2022  أمل بدروين / رجاء البوغاز شبان معاد البقالي 166635 رجاء البوغاز مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

 

 

 

 و رفعت الجلسة على الساعة الخامسة والنصف مساء


