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 بوقعيج .  القادر  وعبد –اخريبش عبد الصمدالسادة:  األعضاء وبحضور  برئاسة السيد عبداللطيف زكود النصف مساء افتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ املشار إليه أعاله وذلك على الساعة الخامسة و 

18/03/2022 بتاريخ: 52 رقم محضر   

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

 املمتازالقسم 

11-03-2022  امل الفنيدق / شباب بن ديبان كبار محمد والد الشيخ عمار 116201 امل الفنيدق مباراة نافذة احتجاج عنيف 

11-03-2022  امل الفنيدق / شباب بن ديبان كبار بشير الطويل 184500 امل الفنيدق مباراة نافذة احتجاج عنيف 

11-03-2022  امل الفنيدق / شباب بن ديبان كبار أيوب كرعة 163320 شباب بن ديبان مباراة نافذة الحصول على انذارين 

 القسم الثالث

07-03-2022  سب الحكم 
مباريات موقوفة  3نافذة + مباريات  3

 التنفيذ
 نادي بوكيدارن / النادي الحسيمي مسير حمزة السعيدي 52616 نادي بوكيدارن 

07-03-2022  سب الحكم 
مباريات موقوفة  3مباريات نافذة +  3

 التنفيذ
 نادي مرتيل / أمل رأس لوطا مسير عز الدين املرابط A331564 نادي مرتيل

07-03-2022  ضرب الخصم 
مبارتان نافذتان + مباراة موقوفة 

 التنفيذ
 نادي مرتيل / أمل رأس لوطا كبار أسامة الشعيري  161282 أمل رأس لوطا

14-03-2022  وفاق طنجةشباب األزهر /  كبار املهدي بن هماج 158974 شباب األزهر مبارة نافذة تكسير فرصة سانحة للتسجيل 

14-03-2022  سب الحكم 
مباريات موقوفة  3مباريات نافذة +  3

 التنفيذ
 نهضة املضيق / نجوم طنجة مدرب سفيان بن يوسف 50890 نهضة املضيق

14-03-2022  سب الحكم 
تان موقوفتا مبارتان نافذتان + مبارا

 التنفيذ
 أجاكس املضيق / نهضة كورزيانة كبار رشيد امعيك 180927 أجاكس املضيق

14-03-2022  سب الحكم 
مباريات موقوفة  3مباريات نافذة +  3

 التنفيذ
 سوق الطلبة / رجاء البوغاز حامل أمتعة بوسلهام فويتح LB148131 سوق الطلبة

14-03-2022  سب الحكم 
تان موقوفتا مبارتان نافذتان + مبارا

 التنفيذ
 سوق الطلبة / رجاء البوغاز كبار يحيى العاطفي 160952 رجاء البوغاز



 

 و رفعت الجلسة على السادسة والنصف مساء

14-03-2022  سب الخصم 
نافذتان + مباراة موقوفة  مبارتان

 التنفيذ
 سوق الطلبة / رجاء البوغاز كبار امين الجغيري  171334 رجاء البوغاز

14-03-2022  مدرسة العرائش / النادي الطنجي كبار يوسف املرابط 146943 مدرسة العرائش مباراة نافذة الحصول على إنذارين 

14-03-2022  وفاق أمسا / هالل سيدي ادريس كبار إبراهيم احدوش 175490 وفاق أمسا مباراة نافذة الحصول على إنذارين 

 القسم الرابع

14-03-2022  اتلتيك طنجة / سبورتينغ طنجة كبلر محمد العاقل 169585 اتلتيك طنجة مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

14-03-2022  اتلتيك طنجة / سبورتينغ طنجة كبار محمد الغياتي 164620 سبورتينغ طنجة مبارة نافذة تكسير فرصة سانحة للتسجيل 

 شباب العوامة / امل طنجة مسير العربي الزكاف 50778 امل طنجة مبارة نافذة احتجاج عنيف على الحكام 2022-03-14

 ضرب الخصم 2022-03-14
مبارتان نافذتان + مباراة موقوفة 

 التنفيذ
 رجاء طنجة / اتلتيك مشالوة كبار مصطفى اكمح 178856 رجاء طنجة

 ضرب الخصم 2022-03-14
مبارتان نافذتان + مباراة موقوفة 

 التنفيذ
 رجاء طنجة / اتلتيك مشالوة كبار أسامة بن جدي 180416 اتلتيك مشالوة

 سب الخصم 2022-03-14
مباريات موقوفة  3مباريات نافذة +  3

 التنفيذ
 تمودة تطوان / اتفاق الباريو مسير خالد اطيبي L410485 تمودة تطوان

 ضرب الخصم 2022-03-14
مبارتان نافذتان + مباراة موقوفة 

 التنفيذ
 وفاء العرائش / شباب العوامرة كبار محمد اخريف 157323 وفاء العرائش

 فئة الشبان

 سب الحكم 2022-03-16
تان موقوفتا مبارتان نافذتان + مبارا

 التنفيذ
 نهضة بئر الشفا / النجم الرياض ي شبان بجىنبيل ر  186902 نهضة بئر الشفا

16-03-2022  
 سب الحكم

مبارتان نافذتان + مباراتان موقوفتا 

 التنفيذ

 نهضة بئر الشفا 
 صالح الدين جفوف 180866

 نهضة بئر الشفا / النجم الرياض ي شبان

16-03-2022 مبارتان نافذتان + مباراتان موقوفتا  سب الحكم 

 التنفيذ

 نهضة بئر الشفا 
 أسامة الفرجاني 172009

 نهضة بئر الشفا / النجم الرياض ي شبان

16-03-2022 مبارتان نافذتان + مباراتان موقوفتا  سب الحكم 

 التنفيذ

 نهضة بئر الشفا 
 هشام الجباري  161750

 نهضة بئر الشفا / النجم الرياض ي شبان

16-03-2022 نافذتان + مباراتان موقوفتا  مبارتان سب الحكم 

 التنفيذ

 نهضة بئر الشفا 
 مسير محمد الحرابي 50579

 نهضة بئر الشفا / النجم الرياض ي


