
           289                                                                                                                                                                                       21-02-2022                                                                                                                                                                                                                                              
 

 

اخريبش عبد الصمد السادة:  وبحضوراألعضاء برئاسة السيد عبداللطيف زكود افتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ املشار إليه أعاله وذلك على الساعة الخامسة والنصف مساء

 بوقعيج . القادر  وعبد –

21/02/2022 بتاريخ: 12محضر رقم   

ــــــــها تاريــــــخ بدايتها ـــ  سببــ
والغرامة  مـــدة العقوبة

 املالية
ــــــق  الفريـــ

ر الرخــصة    

 أوالبطاقة
ـــم والنسب ــ  املبــــــــــــــــــــــاراة الفئة االسـ

 املمتازالقسم 

14-02-2022  امل الفنيدق / وفاق الساحل كبار حمزة ايت الحاج 178618 أمل الفنيدق مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

14-02-2022 الخصمسب    
مباريات 3مباريات نافذة + 3

 موقوفة التنفيذ
 امل الفنيدق / وفاق الساحل ممرض برهون عكاشة LF46070 أمل الفنيدق

14-02-2022  وداد طنجة / شباب بن ديبان كبار فؤاد أسيداه  156355 وداد طنجة مبارة نافذة كسر فرصة سانحة للتسجيل 

16-02-2022  تبادل الضرب مع الخصم 
مباريات 3مباريات نافذة + 3

 موقوفة التنفيذ
 نةرجاء بني مكادة / جوهرة مسنا ممرض نوسمحمد الخ K388043 رجاء بني مكادة

16-02-2022  تبادل الضرب مع الخصم 
مباريات 3مباريات نافذة + 3

 موقوفة التنفيذ
 K3033695 جوهرة مسنانة

عبد الرحمان البحري 

 طاكو
 رجاء بني مكادة / جوهرة مسنانة مدرب

14-02-2022  الرجاء القصري / طلبة طنجة مدرب وشعماد اخبوب 50355 طلبة طنجة مبارة نافذة اإلحتجاج العنيف 

14-02-2022  ا ف س العرائش / شباب سيدي ادريس كبار يوسف املالحي 164839 شباب سيدي ادريس مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

14-02-2014  شباب علم طنجة / رجاء الحسيمة كبار عصام الحنودي 186202 رجاء الحسيمة مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

 الثالثالقسم 

14-02-2022 نتدخل خش   نادي بوكيدران / أمل امزورن  كبار صالح الدين بن عمران 187085 أمل امزورن  مبارة نافذة 

07-02-2022  املد األزرق / مولودية تطوان مدرب الخلوفي عماد K404717 املد األزرق مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

14-02-2022  نهضة كورزيانة / أمل رأس لوطا حامل أمتعة عبد الواحد كملي IB127960 أمل رأس لوطا مبارة نافذة اإلحتجاج العنيف 



 

 

 

 و رفعت الجلسة على السادسة والنصف مساء 

 
 
 

14-02-2022  شباب طنجة / تدغين اكتامة كبار حمزة احدوش 186622 تدغين اكتامة مبارة نافذة اللعب العنيف 

14-02-2022  شباب طنجة / تدغين اكتامة كبار محمد امخشان 186628 تدغين اكتامة مبارة نافذة اإلحتجاج العنيف 

14-02-2022  النصر الرياض ي / وفاق امسا كبار املهدي بوييا 160345 النصر الرياض ي مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

14-02-2022  النصر الرياض ي / وفاق امسا كبار يوسف الجودد 188780 النصر الرياض ي مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

 القسم الرابع

14-02-2022  سب الخصم 
مبارتان نافذتان + مبارتان 

 موقوفة التنفيذ
 أتلتيك طنجة / الدفاع الرياض ي كبار أشرف الركراكي KB224609 الدفاع الرياض ي

 الفئات الصغرى 

14-02-2022  وفاق طنجة / جوهرة امسنانة صغار بالل الخوطي 173005 وفاق طنجة مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

14-02-2022  سب الزميل 
مبارتان نافذتان + مبارة 

 موقوفة التنفيذ
 وفاق طنجة / جوهرة امسنانة صغار ايمن العشيري  C.C.11 جوهرة امسنانة

14-02-2022  أطلس طنجة / ميناء مارينا شبان صالح الشيخ KB230342 أطلس طنجة مبارة نافذة سلوك مشين 

11-02-2022  سب الزميل 
مباريات 3مباريات نافذة + 3

   موقوفة التنفيذ
 رجاء البوغاز / املنار الرياض ي مسير احمد الزوين BH168197 املنار الرياض ي

31-01-2022  سب الحكم 
مباريات 3مباريات نافذة + 3

 موقوفة التنفيذ
لقيوريسليمان ا K572936 شباب الدرادب  وداد طنجة / شباب الدرادب مسير 

8-02-2022  

 
 فتح الرواض ي / جمعية ايت احذيفة صغار محمد هادي C.C.19 جمعية ايت احذيفة مبارة نافذة الحصول على إنذارين


