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 وعبدالقادربوقعيج . –عبد الصمداخريبشوبحضوراألعضاءالسادة:  برئاسة السيد عبداللطيف زكود افتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ املشار إليه أعاله وذلك على الساعة الخامسة والنصف مساء

03/2022//08 بتاريخ: 32محضر رقم   

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

 املمتازالقسم 

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

 التنفيذ
 شباب سيدي ادريس / شباب اصيال كبار إبراهيم قطيرا 176657 شباب سيدي ادريس

28-02-2022  شباب علم طنجة / نهضة باب برد كبار أناس بن مو 158685 شباب علم طنجة مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

28-02-2022  شباب علم طنجة / نهضة باب برد كبار إبراهيم الغفوري 151845 نهضة باب برد مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

28-02-2022  سب الخصم 
نافذتان + مبارتان موقوفتا  مبارتان

 التنفيذ
 شباب علم طنجة / نهضة باب برد كبار سفيان بن عمار 171918 نهضة باب برد

28-02-2022  اتحاد امزورن / شباب سيدي ادريس كبار ابراهيم حاجي 174001 شباب سيدي ادريس مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

28-02-2022 مباريات  نافذة3مبارة نافذة +  مشاركة رغم عقوبة التوقيف   شباب الدغاليين / اتحاد طنجة البالية كبار مراد الحماص ي 158540 شباب الدغاليين 

28-02-2022 مباريات  نافذة3مبارة نافذة +  مشاركة رغم عقوبة التوقيف   شباب الدغاليين / اتحاد طنجة البالية كبار محمد الحراق 156887 شباب الدغاليين 

03/03/2022 عنيفال اللعب   103721 رجاء بني مكادة مبارة نافذة 
عبد هللا الحاج الصادق 

 املنبري 
 رجاء بني مكادة  / الرجاء القصري  كبار

03/03/2022 عنيفال اللعب   رجاء بني مكادة  / الرجاء القصري  كبار نورالدين شكيطو 150728 الرجاء القصري  مبارة نافذة 

04/03/2022 على إنذارينالحصول    شباب سيدي ادريس / طلبة تطوان كبار ايمن عيساوي  150928 طلبة تطوان مبارة نافذة 

04/03/2022  شباب سيدي ادريس / طلبة تطوان كبار ايهاب الشرادي 172674 طلبة تطوان مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

 القسم الثالث

21-02-2022  تبادل الضرب 
مبارة موقوفة +   مبارتان نافذتان

 التنفيذ
891451 أمل إمزورن   أمل إمزورن / نادي بني بوفراح كبار إبراهيم عادي 

21-02-2022  تبادل الضرب 
مبارة موقوفة +   مبارتان نافذتان

 التنفيذ
 أمل إمزورن / نادي بني بوفراح كبار أيمن العمراني 189959 نادي بني بوفراح



21-02-2022  سب الحكم 
مبارتان نافذتان + مبارتان موقوفتا 

 التنفيذ
 أمل إمزورن / نادي بني بوفراح كبار يوسف بني علي 187292 نادي بني بوفراح

21-02-2022  أمل إمزورن / نادي بني بوفراح ممرض شاكير اسويق 52723 نادي بني بوفراح مبارة نافذة تضييع الوقت 

21-02-2022  أمل إمزورن / نادي بني بوفراح كبار كروعصخر  166199 نادي بني بوفراح مبارة نافذة حصول على إنذارين 

28-02-2022  الشمال القصري / أجاكس املضيق كبار ياسين زين 166502 الشمال القصري  مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

28-02-2022 دربم التسوليأحمد  52317 أجاكس املضيق مبارة نافذة احتجاج عنيف   الشمال القصري / أجاكس املضيق 

28-02-2022 أجاكس املضيق /الشمال القصري  مسير مصطفى الكاللوزي 52613 أجاكس املضيق مبارة نافذة احتجاج عنيف   

28-02-2022  نجوم طنجة / نهضة وزان كبار بالل الفزري 172684 نهضة وزان مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

28-02-2022  رهان السانية / وفاق امسا كبار أيوب هردوز  169607 رهان السانية مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

28-02-2022  رهان السانية / وفاق امسا كبار أسامةإمنادن 170373 رهان السانية مبارة نافذة احتجاج عنيف 

28-02-2022  رجاء العرائش / ج.تدغين كتامة كبار عالء السمني 186625 ج.تدغين كتامة مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

28-02-2022  اهلي العوامة / شباب حيضرة كبار محمد غيالن 148943 اهلي العوامة مبارة نافذة تكسير فرصة سانحة للتسجيل 

28-02-2022  وفاق امتار / سوق الطلبة كبار محمد احسان 171596 وفاق امتار مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

28-02-2022  وفاق امتار / سوق الطلبة كبار أشرف النهال 189404 سوق الطلبة مبارة نافذة سلوك مشين 

28-02-2022  ضرب الخصم 
نافذتان + مبارتان موقوفتا  مبارتان

 التنفيذ
 ج.شباب املالليين / مدرسة العرائش كبار عصام الروهي 170412 ج.شباب املالليين

28-02-2022  سب الحكم 
مبارتان نافذتان + مبارتان موقوفتا 

 التنفيذ
 ج.شباب املالليين / مدرسة العرائش كبار أيوب املوساتي 186991 مدرسة العرائش

28-02-2022  سب الحكم 
مبارتان نافذتان + مبارتان موقوفتا 

 التنفيذ
 ج.شباب املالليين / مدرسة العرائش كبار يحيى بن داوية  160188 مدرسة العرائش

28-02-2022  ضرب الخصم 
مبارتان نافذتان + مبارتان موقوفتا 

 التنفيذ
 العرائشج.شباب املالليين / مدرسة  كبار ياسين الشليح 160968 مدرسة العرائش

28-02-2022  سب الحكم 
مبارتان نافذتان + مبارتان موقوفتا 

 التنفيذ
 إتحاد اكتامة / ج.ايت حذيفة كبار محمد االبراهيمي 189752 ج.ايت حذيفة

28-02-2022  دفع الحكم 
أشهر موقوفة 6أشهر نافذة +  6

 التنفيذ
 إتحاد اكتامة / ج.ايت حذيفة كبار هرش يمروان أ 189707 ج.ايت حذيفة

28-02-2022  نادي بني بوفراح / نادي بوكيدارن  كبار ياملهدي العياض  187175 نادي بني بوفراح سنتان نافذتان ضرب الحكم 



 

 و رفعت الجلسة على السادسة والنصف مساء

  

 

28-02-2022  سب الحكم 
مبارتان نافذتان + مبارتان موقوفتا 

 التنفيذ
 نادي بني بوفراح / نادي بوكيدارن  كبار بدر الشهبوي  187339 نادي بني بوفراح

04-03-2022  ضرب الزميل 
+ مبارة موقوفة  مبارتان نافذتان

 التنفيذ
 نجاح طنجة / أطلس طنجة كبار ياسين زين الدين 168494 نجاح طنجة

04-03-2022  سب الحكم 
مبارتان نافذتان + مبارتان موقوفتا 

 التنفيذ
 نجاح طنجة / أطلس طنجة كبار عبد هللا املرابط 166891 نجاح طنجة

04-03-2022  ضرب الزميل 
مبارة موقوفة +   مبارتان نافذتان

  التنفيذ
 نجاح طنجة / أطلس طنجة كبار أحمد شيحي 168854 نجاح طنجة

 القسم الرابع

28-02-2022  رجاء طنجة / هالل طنجة مسير عبد الرحمانبريني  K457419 رجاء طنجة مبارة نافذة احتجاج عنيف 

28-02-2022  سب الخصم 
مباريات موقوفتا 3مباريات نافذة +3

 التنفيذ
 سبورتينغ طنجة / نادي اشراقة مدرب اسماعيل الفياللي KB905681 سبورتينغ طنجة

28-02-2022  سب الحكم 
مبارتان نافذتان + مبارتان موقوفتا 

 التنفيذ
 سبورتينغ طنجة / نادي اشراقة كبار سهلي عبد الرحمان منكوش 168457 نادي اشراقة

28-02-2022  سب الحكم 
مباريات موقوفتا 3مباريات نافذة +3

 التنفيذ
بارك جعيديمحمد ال K561749 نادي اشراقة  اشراقةسبورتينغ طنجة / نادي  

28-02-2022  سب الخصم 
مبارتان نافذتان + مبارتان موقوفتا 

 التنفيذ
 شباب الفنيدق / نهضة بني عمران كبار نوفل اوخالو 183744 شباب الفنيدق

28-02-2022  شباب الفنيدق / نهضة بني عمران كبار اسامة املتوكيل 147150 شباب الفنيدق مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

28-02-2022  شباب الفنيدق / نهضة بني عمران كبار فيصل البقالي 166868 شباب الفنيدق مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

28-02-2022  شباب الفنيدق / نهضة بني عمران مدرب احمد شعيري بن يامنة 51226 شباب الفنيدق مبارة نافذة احتجاج عنيف 

82-02-2022  سب الحكم 
مبارتان نافذتان + مبارتان موقوفتا 

 التنفيذ
 سبورتينغ الشاون / نهضة الفنيدق كبار عمر كمال 177888 سبورتينغ الشاون 

82-02-2022  سبورتينغ الشاون / نهضة الفنيدق ممرض نادام أعص 159676 سبورتينغ الشاون  مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

82-02-2022  سبورتينغ الشاون / نهضة الفنيدق ممرض بالل قنجاع LF45194 نهضة الفنيدق مبارة نافذة الحصول على إنذارين 


