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 وعبدالقادر  –اخريبش عبد الصمدألاعضاءالسادة:  وبحضور  برئاسة السيد عبداللطيف زكود بمقر العصبة بالتاريخ املشار إليه أعاله وذلك على الساعة الخامسة والنصف مساءافتتحت الجلسة 

 بوقعيج .

28/02/2022 بتاريخ: 22محضر رقم   

 املبــــــــــــــــــــــاراة الفئة الاســــــم والنسب ر الرخــصة    أوالبطاقة الفريـــــــــق مـــدة العقوبة والغرامة املالية سببـــــــــــــها تاريــــــخ بدايتها

 املمتازالقسم 

21-02-2022  سب الحكم 
 مبارتان نافذتان + مبارتان

 موقوفة التنفيذ
 طلبة طنجة / ا.ف.س العرائش كبار هيثم بوطويل 155837 طلبة طنجة

21-02-2022  نهضة باب برد / امل الفنيدق كبار محمد الطيفي 167517 باب بردنهضة  مبارة نافذة تدخل عنيف 

21-02-2022  نهضة باب برد / امل الفنيدق كبار  صابر الصروخ 158964 أمل الفنيدق مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

21- 02-2022  ضرب الخصم 
موقوفة  ةمبارتان نافذتان + مبار 

 التنفيذ
 رجاء الحسيمة / السالم القصري  كبار بن زيانيوسف  186015 جاء الحسيمةر 

21-02-2022  سب الحكم 
مباريات 3مباريات نافذة +  3

 موقوفة التنفيذ
 ا.ف.س باب تازة / الرجاء القصري  حامل الامتعة محمد بنطاهر 50636 الرجاء القصري 

 القسم الثالث

2022-02-14  سب الحكم 
 تانمبارتان نافذتان + مبار 

 موقوفة التنفيذ
 أمل أيت قمرة / حسنية ترجيست كبار مصطفى الشراط 187032 أمل أيت قمرة

2022-02-14  سب الحكم 
مباريات 3مباريات نافذة + 3

 موقوفة التنفيذ
 أمل أيت قمرة / حسنية ترجيست مدرب جمال أكوح 52766 أمل أيت قمرة

2022-02-21  أوملبيك وادلو / رجاء البوغاز كبار ابراهيم البغيل البوهالي 165810 أوملبيك وادلو مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

2022-02-21  سب الحكم 
       مبارتان نافذتان + 

موقوفة التنفيذ تانمبار   
 سوق الطلبة / ماط بي كبار سعيد العالم 172097 سوق الطلبة

2022-02-21  سوق الطلبة / ماط بي كبار افريجعبد الرحيم  189403 سوق الطلبة مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

2022-02-21  سوق الطلبة / ماط بي حامل أمتعة بوسلهام فويتح LB148131 سوق الطلبة مبارة نافذة احتجاج عنيف على الحكم 



 

                                  و رفعت الجلسة على السادسة والنصف مساء      

2022-02-21 للتسجيل تكسير فرصة سانحة   سوق الطلبة / ماط بي كبار محمد الربيبا 155901 ماط بي مبارة نافذة 

2022-02-21  دفع الحكم 
أشهر موقوفة 6أشهر نافذة + 6

 التنفيذ
 اتحاد بني بوعياش / شباب ميرادور  كبار رشيد افالح BX.2090 اتحاد بني بوعياش

2022-02-21  شباب أزال / اتحاد الباريو كبار هاني الكريبة 187248 اتحاد الباريو مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

2022-02-21 فرصة سانحة للتسجيل تكسير    شباب أزال / اتحاد الباريو كبار محمد بياش 172401 اتحاد الباريو مبارة نافذة 

2022-02-21  سب الحكم 
مباريات 3مباريات نافذة + 3

 موقوفة التنفيذ
 شباب أزال / اتحاد الباريو حامل أمتعة عبد السالم املحمدي 169507 اتحاد الباريو

2022-02-14  تبادل الضرب 
مبارتان نافذتان + مبارة موقوفة 

 التنفيذ
 النادي الحسيمي / فتح الرواض ي كبار محمد بن قدور  R347250 النادي الحسيمي

2022-02-14  تبادل الضرب 
مبارتان نافذتان + مبارة موقوفة 

 التنفيذ
 النادي الحسيمي / فتح الرواض ي كبار اسماعيل بوزملاط 186515 فتح الرواض ي

 القسم الرابع

2022-02-21  ميناء مارينا / وفاء العرائش كبار سفيان الخطابي LA160362 وفاء العرائش مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

2022-02-21  ج.جبل درسة / سبورتينغ الشاون  كبار ايوب بن عياد 185438 ج.جبل درسة مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

2021-02-21 نافذة مبارة الحصول على إنذارين   ج.جبل درسة / سبورتينغ الشاون  مدرب جعفر املكودي 52196 ج.جبل درسة 

2021-02-21  ج.جبل درسة / سبورتينغ الشاون  كبار عادل طارنط LC366421 سبورتينغ الشاون  مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

2022-02-21  دفع الحكم 
أشهر موقوفة 6أشهر نافذة + 6

 التنفيذ
 هالل طنجة / أمل بدريوين كبار هشام السوس ي 161826 أمل بدريوين

2022-02-21  محاولة ضرب الحكم 
أشهر موقوفة 6أشهر نافذة + 6

 التنفيذ
 هالل طنجة / أمل بدريوين كبار ابراهيم بدري  K567768 أمل بدريوين

2022-02-21  سب الحكم املساعد 
مباريات 3مباريات نافذة + 3

 موقوفة التنفيذ
 هالل طنجة / أمل بدريوين مساعد مدرب عبد الاله الحليمي K313424 أمل بدريوين

2022-02-21  اندلس القصري الوفاء الرياض ي /  كبار ماجد مطوط 165365 اندلس القصري  مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

2022-02-21  الفنيدق / تمودة تطواننهضة  كبار عادل الرايس L595357 تمودة تطوان مبارة نافذة الحصول على إنذارين 


