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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 

2022-60-02 : بتاريخ 23 محضر رقم  

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

 القسم الثالث

23/05/2022  / أريج طنجة أطلس مرتيل كبار عبد األله زروق  160453 أريج طنجة مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

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

 التنفيذ
 رجاء العرائش / وفاق أمسا كبار سهيل شابو 186372 وفاق أمسا

23/05/2022  سب الحكم 
مباريات موقوفة 3مباريات نافذة +  3

 التنفيذ
 رجاء العرائش / وفاق أمسا مدرب عزيز فهس ى 52787 وفاق أمسا

23/05/2022  تدغين كتامة / ا ف س طنجة كبار ياسين مصباح 188703 ا ف س طنجة مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

23/05/2022  نهضة وزان / شباب ادرادب كبار يونس الوردي 158702 نهضة وزان مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

23/05/2022  نهضة وزان / شباب ادرادب كبار عمر بوكاط 156026 شباب ادرادب مبارة نافذة سلوك مشين 

23/05/2022  نهضة وزان / شباب ادرادب كبار عبد هللا الزراد 166962 شباب ادرادب مبارة نافذة تدخل عنيف 

23/05/2022  الشمال القصري / أمل راس لوطا كبار أحمد الفريحي 160789 الشمال القصري  مبارة نافذة سلوك مشين 

23/05/2022  ضرب الخصم 
مبارتان نافذتان + مبارة موقوفة 

 التنفيذ
 اتحاد الباريو / فتح طنجة كبار أيمن أدبيب  157548 اتحاد الباريو

26/05/2022 إنذارينالحصول على    شباب السانية / أجاكس املضيق كبار منير الحمدي 152742 أجاكس املضيق مبارة نافذة 

30/05/2022  رمي الكرة على الحكم 
أشهر موقوفة 6أشهر نافذة + 6

 التنفيذ
 رجاء البوغاز / وفاق أمتار كبار زونابيأنوار  178800 وفاق أمتار

 القسم الرابع

23/05/2022  شباب املدينة / نجوم إبيريا كبار محمد أدبيب  151799 نجوم إبيريا مبارة نافذة تكسير فرصة سانحة للتسجيل 



 

 و رفعت الجلسة على الساعة الخامسة والنصف مساء

23/05/2022  شباب املدينة / نجوم إبيريا كبار إلياس حدوش 159519 شباب املدينة مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

 اتحاد بير الشفا / اتحاد العوامة كبار عبد النبي الشرادي 155152 اتحاد بير الشفا مبارة نافذة تكسير فرصة سانحة للتسجيل  23/05/2022

 شباب الفنيدق / سبورتينغ الشاون  كبار زكرياء ماشطرو  174405 سبورتينغ الشاون  مبارة نافذة إنذارينالحصول على   23/05/2022

24/05/2022  املنار الرياض ي / الوفاء الرياض ي كبار أشرف هيويي 162634 الوفاء الرياض ي مبارة نافذة احتجاج عنيف على الحكم 

24/05/2022  سب الحكم 
مبارتان نافذتان + مبارتان موقوفة 

 التنفيذ
 املنار الرياض ي / الوفاء الرياض ي كبار عبد هللا البقالي 169678 الوفاء الرياض ي

24/05/2022  سب الحكم 
مبارتان نافذتان + مبارتان موقوفة 

 التنفيذ
 املنار الرياض ي / الوفاء الرياض ي كبار حمزة الشعيري  168615 الوفاء الرياض ي

24/05/2022  سب الحكم 
مباريات موقوفة 3مباريات نافذة +  3

 التنفيذ
 املنار الرياض ي / الوفاء الرياض ي مدرب الهاني فقيري  52215 الوفاء الرياض ي


