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   عبد الصمد اخريبش   األعضاءالسادةحضوروب   عبداللطيف زكودبرئاسة السيد    الخامسة والنصف مساءافتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ المشار إليه أعاله وذلك على الساعة  

 وعبدالقادربوقعيج . 

2021- 04-01بتاريخ:  16محضر رقم  

 سببـــــــــــــها  تاريــــــخ بدايتها 
مـــدة العقوبة والغرامة  

 المالية
 الفريـــــــــق

ر الرخــصة     
 أوالبطاقة 

 المبــــــــــــــــــــــاراة الفئة االســــــم والنسب 

 القسم الممتاز

29-03-2120 الخصم  ضرب   
نافذتان + مباراة   مبارتان

 موقوفة  التنفيد 
امل الفنيدق    / ش سيدي ادريس  كبار  صالح الدين جميلي  168755 ش سيدي ادريس   

29-03-2120 امل الفنيدق    مباراة نافذة  للحصول على انذارين    ش سيدي ادريس /  امل الفنيدق   كبار  محمد الغرشي  106415 

29-03-2120 امل الفنيدق    مباراة نافذة  للحصول على انذارين    ش سيدي ادريس /  امل الفنيدق   كبار  يوسف الموساوي  149082 

29-03-2120 الخصم سب   
مبارتان نافذتان + مباراة  

 موقوفة  التنفيد 
 جوهرة مسنانة 

 مروان كرعة  165948
 كبار 

 جوهرة مسنانة / المجيط االصيلي 

29-03-2120  جوهرة مسنانة / المجيط االصيلي  كبار  عبداللطيف بنعبود  155716 المحيط االصيلي  مباراة نافذة  سلوك مشين  

29-03-2120  جوهرة مسنانة / المجيط االصيلي  مسير الحسين الوهابي  51645 المحيط االصيلي  مباراة نافذة  سلوك مشين  

29-03-2120  الرجاء القصري / شباب بنديبان  كبار  الشاهيديعثمان   149531 الرجاء القصري  مباراة نافذة  سلوك مشين  

29-03-2120  وفاق الساحل / جوهرة العرائش مسير عادل اليمالحي  50632 وفاق الساحل  مباراة نافذة  احتجاج عنيف على الحكم  

 القسم الثالث 

28-03-2120 مباريات نافذة    4 سب الحكم     شباب درادب / نهضة بئر الشيفا  كبار  عمر الخمال 167752 نهضة بئر الشيفا  

29-03-2120  كوكب طنجة / شباب السعادة  كبار  قضا اديب   168279 كوكب طنجة مباراة نافذة  للحصول على انذارين  

29-03-2120  كوكب طنجة / شباب السعادة  كبار  ميلود كافا  178130 شباب السعادة  مباراة نافذة  للحصول على انذارين  

29-03-2120 مشين  سلوك   شباب السانية / اندلس القصري كبار  رضى الشاوي 150511 شباب السانية  مباراة نافذة  

29-03-2021  نجم الفنيدق / شباب ازال كبار  توفيق بوشتى  160592 نجم الفنيدق  مباراة نافذة  للحصول على انذارين  

29-03-2021  نجم الفنيدق / شباب ازال كبار  حمزة توجكاني  162333 نجم الفنيدق  مباراة نافذة  للحصول على انذارين  

29-03-2120 الخصم  ضرب   
مبارتان نافذتان + مباراة  

 موقوفة  التنفيد 
 وفاق امسا / اجاكس المضيق  كبار  الياس احداش  150904 وفاق امسا 

29-03-2120 الخصم  ضرب   
مبارتان نافذتان + مباراة  

 موقوفة  التنفيد 
 وفاق امسا / اجاكس المضيق  كبار  بنصبيح عماد   156314 وفاق امسا 



 و رفعت الجلسة على الثامنة مساء
 

 
 
 
 

29-03-2120 الخصم  ضرب   
مبارتان نافذتان + مباراة  

 موقوفة  التنفيد 
 وفاق امسا / اجاكس المضيق  كبار  اسامة بنعيسى  161294 وفاق امسا 

29-03-2120 الخصم  ضرب   
مبارتان نافذتان + مباراة  

 موقوفة  التنفيد 
 وفاق امسا / اجاكس المضيق  كبار  طارق ابن زياتن  181865 اجاكس المضيق 

29-03-2120 الخصم  ضرب   
مبارتان نافذتان + مباراة  

 موقوفة  التنفيد 
 وفاق امسا / اجاكس المضيق  كبار  علي البناي  161089 اجاكس المضيق 

 القسم الرابع 

28-03-2021  الدفاع الرياضي / نجوم ابيريا  كبار  المختار ادعمر 176895 نجوم ابيريا  مباراة نافذة  للحصول على انذارين  

29-03-2120  اتحاد بئر الشيفا / امل بدريوين  كبار  محمد بنموسى  159410 امل بدريوين  مباراة نافذة  سلوك مشين  

29-03-2120  هالل طنجة / نادي شراقة  كبار  محمد الخراز  158295 هالل طنجة مباراة نافذة  تدخل عنيف  

29-03-2021  سب الحكم  
  2مباريات نافذة + 2

 مباريات موقوفة  التنفيد 
 هالل طنجة / نادي شراقة  كبار  منصف الحداد  163789 نادي شراقة 

29-03-2120  نهضة بني عمران / ج.جبل درسة كبار  اناس البشير  178755 نهضة بني عمران  مباراة نافذة  سلوك مشين  

 الفئات الصغرى

25-03-2021  فتح طنجة / شباب طنجة  شبان  ابراهيم جليلي ادريسي   181290 فتح طنجة  مباراة نافذة  للحصول على انذارين  

25-03-2021  فتح طنجة / شباب طنجة  شبان  موسى بوسلهام بوعزة  184806 شباب طنجة  مباراة نافذة  للحصول على انذارين  

27-03-2021 الخصم  ضرب   
نافذتان + مباراة   مبارتان

 موقوفة  التنفيد 
 شباب المدينة / اتحاد طنجة شبان  زكرياء بنعلي  160671 اتحاد طنجة 

27-03-2021 الخصم  ضرب   
مبارتان نافذتان + مباراة  

 موقوفة  التنفيد 
 شباب المدينة / اتحاد طنجة شبان  نصرهللا خليطي  177384 شباب المدينة 

30-03-2021  سب الحكم  
  2مباريات نافذة + 2

 مباريات موقوفة  التنفيد 
 شباب درادب / ج.ابن بطوطة شبان  محمد تبوحوت  182412 ج.ابن بطوطة

30-03-2021  رجاء بني مكادة / شباب السعادة  شبان  رضى احرباش  185442 شباب السعادة  مباراة نافذة  للحصول على انذارين  


