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273/2021                                                                                                                             05/03/2021 

 :   سادةالاألعضاءحضوروبعبداللطيف زكودبرئاسة السيد خامسة والنصف مساءالافتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ المشار إليه أعاله وذلك على الساعة 
 
 

2021- 03-05بتاريخ:  10محضر رقم  

 الفريـــــــــق مـــدة العقوبة والغرامة المالية سببـــــــــــــها  تاريــــــخ بدايتها 
ر الرخــصة     

 أوالبطاقة 
 المبــــــــــــــــــــــاراة الفئة االســــــم والنسب 

 القسم الممتاز

انذارين الحصول على  28/02/2021  رجاء موح باكو / شباب المضيق كبار  حميد افيالل  158813 شباب المضيق مباراة نافذة  

 شباب الدغاليين /وفاق الساحل  كبار  أيوب تاسويت L636627 شباب الدغاليين  مباراة نافذة  الحصول على انذارين  01/03/2021

القصري الرجاء  مباراة نافذة  احتجاج عنيف على الحكم  28/02/2021  LA50070  الرجاء القصري / شباب علم طنجة مدرب هشام لوطيحي 

 سب الحكم 28/02/2021
مباريات موقوفة 3مباريات نافذة+3

 التنفيذ 
 محمد بنطاهر  50636 الرجاء القصري 

حامل 
 االمتعة 

 الرجاء القصري / شباب علم طنجة

21/02/2021 
تكسير فرصة شانحة 

 للتسحيل 
 ف س العرائش / السالم القصري كبار  عبد السالم البوشيخي  162088 السالم القصري  مباراة نافذة 

 سب الحكم 01/03/2021
مباريات موقوفة 3مباريات نافذة+3

 التنفيذ 
 ف س العرائش / السالم القصري مسير عبد السالم بلفقيه LB82920 السالم القصري 

 سب الحكم 21/02/2021
مباريات موقوفة 3نافذة+مباريات 3

 التنفيذ 
 الشرقي الخاوة  BH221 جوهرة مسنانة

حامل 
 االمتعة 

 امل راس لوطا / جوهرة مسنانة

مباريات نافذة 6 سب جهاز العصبة  21/02/2021  امل راس لوطا / جوهرة مسنانة كبار  العربي اغبالو  50297 جوهرة مسنانة 

مباريات نافذة 9 سب الحكم مع حالة العود 25/02/2021  شباب المضيق / رجاء البوغاز  مسير العاطفي محمد  K181912 رجاء البوغاز  

 سب الحكم 01/03/2021
مبارتان نافذتان+مبارتان موقوفتا 

 التنفيذ 
 امل الفنيدق / اتحاد طنجة البالية كبار  نعمان الدرقاوي  167012 اتحاد طنجة البالية 

نافذة مباراة  سلوك مشين 01/03/2021  امل الفنيدق / اتحاد طنجة البالية كبار  مراد بوزيد 153133 امل الفنيدق 

01/03/2021 
المشاركة في المباراة رغم 

 عقوبة التوقيف 
مباريات موقوفة 3مباراة نافذة+

 التنفيذ 
 شباب بنديبان / جوهرة العرائش  كبار  ربيع الشرقي  99413 جوهرة العرائش 



 القسم الرابع  
 

28/02/2021 
تكسير فرصة سانحة 

 للتسجيل 
 امل بدريون / ميناء مارينا كبار  محمد بنموسى 159410 امل بدريون  مباراة نافذة 

 امل بدريون / ميناء مارينا كبار  أنور بجيجي  169226 امل بدريون  سنتان نافذتان  ضرب الحكم  28/02/2021

 سب الحكم 22/02/2021
مبارتان نافذتان+مبارتان موقوفتا 

 التنفيذ 
 نادي شراقة / ج ابن بطوطة كبار  حمزة المالكي 162337 نادي شراقة 

 اندلس القصري / وفاء العرائش  كبار  حمزة الحراق  157634 وفاء العرائش  مباراة نافذة  استعمال القوة المفرطة 28/02/2021

 الفئات الصغرى 

 سب الحكم 25/01/2021
مبارتان نافذتان+مبارتان موقوفتا 

 التنفيذ 
 اطلس الحرارين / شباب العوامة شبان  أسامة الحريزي  KB220263 شباب العوامة 

 اتحاد طنجة / اولمبيك طنجة شبان  ادم بلفلس  177757 اتحاد طنجة مباراة نافذة  الحصول على انذارين  27/01/2021

 النادي الطنجي /شباب سيدي ادريس مدرب محمد الزوبيري  K447900 النادي الطنجي  مباراة نافذة  احتجاج عنيف على الحكم  30/01/2021

 شباب بنديبان / اطلس الحرارين  شبان  عبد الرحمان شعرير  KB226469 شباب بنديبان  مباراة نافذة  سلوك ال رياضي 31/01/2021

الحكم  علىاحتجاج عنيف  29/01/2021  ج ابن بطوطة / وفاق طنجة فتيان  محمد علي الزوادي 182875 ج ابن بطوطة مباراة نافذة  

الحكم  علىاحتجاج عنيف  29/01/2021  ج ابن بطوطة / وفاق طنجة فتيان  طه لحلوح  182420 ج ابن بطوطة مباراة نافذة  

 سب الحكم 29/01/2021
مبارتان نافذتان+مبارتان موقوفتا 

 التنفيذ 
 اتحاد طنجة البالية / رجاء بني مكادة  فتيان  ايمن الريفي K595958 رجاء بني مكادة 

 سب الحكم 29/01/2021
مبارتان نافذتان+مبارتان موقوفتا 

 التنفيذ 
البالية / رجاء بني مكادة اتحاد طنجة  فتيان  ايمن المعمر K593885 رجاء بني مكادة   

29/01/2021 
تكسير فرصة سانحة 

 للتسجيل 
البالية / رجاء بني مكادة اتحاد طنجة  فتيان  بدر الدين الزربوخ  182723 رجاء بني مكادة  مباراة نافذة   

  القسم الثالث 

 سب الحكم 28/02/2021
مبارتان نافذتان+مبارتان موقوفتا 

 التنفيذ 
 كوكب طنجة / شباب الدرادب كبار  سعيد الحجامي  157787 شباب الدرادب 

 نهضة طنجة / طلبة طنجة  كبار  يونس المجوجي 161789 نهضة طنجة مباراة نافذة  الحصول على انذارين  29/02/2021

انذارين الحصول على  01/03/2021  اهلي العوامة / نادي كرونا  كبار  ياسين الجنفالي  167741 نادي كرونا  مباراة نافذة  

 سب الحكم 01/03/2021
مباريات موقوفة 3مباريات نافذة+3

 التنفيذ 
 محمد المرابط 50952 نادي كرونا 

حامل 
 امتعة 

 اهلي العوامة / نادي كرونا 

نافذة مباراة  الحصول على انذارين  02/03/2021  النادي الطنجي / شباب طنجة   كبار  أسامة العشير 177386 النادي الطنجي  



 ضرب الخصم  20/01/2021
مبارتان نافذتان+مباراة موقوفة 

 التنفيذ 
 اطلس الحرارين / شباب العوامة فتيان  يوسف االحمدي CC07 اطلس الحرارين 

 ضرب الخصم  20/01/2021
مبارتان نافذتان+مباراة موقوفة 

 التنفيذ 
الحرارين / شباب العوامة اطلس فتيان  اكرم بديع 174501 شباب العوامة   

25/02/2021 
تكسير فرصة سانحة 

 للتسجيل 
 شباب طنجة / نجوم ابيريا  شبان  الزبير الوسني  KB224490 شباب طنجة  مباراة نافذة 

 و رفعت الجلسة على السابعة مساء

 

 
 


