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 بوقعيج . وعبدالقادر  –عبد الصمداخريبشالسادة:  األعضاء حضور ب و  اللطيف زكود والنصف مساءبرئاسة السيد عبدلثانية افتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ املشار إليه أعاله وذلك على الساعة ا

15/04/2022: بتاريخ 82 محضر رقم  

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

 املمتازالقسم 

 سب الحكم 2022-03-21
مباريات موقوفة 3مباريات نافذة + 3

 التنفيذ
 مغرب طنجةس ا ب رجاء الحسيمة /  حامل امتعة عمر املقدم اليطفتي 52837 مغرب طنجة

28-03-2022 ة نافذةامبار  الحصول على إنذارين   مغرب طنجة / جوهرة العرائش كبار أمين ملشيش ي 162638 مغرب طنجة 

 جوهرة العرائش / شباب بن ديبان كبار بالل الذنكير 168514 شباب بن ديبان ة نافذةار مبا الحصول على إنذارين 2022-04-04

 اتحاد امزورن  /رجاء موح باكو  كبار محمد بوغيدان 136277 رجاء موح باكو ة نافذةار مبا الحصول على إنذارين 2022-04-04

 اتحاد امزورن  /رجاء موح باكو  مسير محمد الجميلي 52763 اتحاد امزورن  ة نافذةار مبا احتجاج عنيف على الحكم 2022-04-04

 شباب علم طنجة / وفاق الساحل كبار عماد الشنوالي 164123 وفاق الساحل ة نافذةار مبا وك مشينسل 2022-04-11

 شباب علم طنجة / وفاق الساحل مسير بالل اليمالحي 50866 وفاق الساحل ة نافذةار مبا وك مشينسل 2022-04-11

 القسم الثالث

07-03-2022  ج.بني حذيفة / فتح الرواض ي كبار يوسف بها 186523 فتح الرواض ي ة نافذةار مبا الحصول على إنذارين 

07-03-2022 عنيف تدخل  ة نافذةامبار    ج.بني حذيفة / فتح الرواض ي كبار حمزة الزين 189715 ج.بني حذيفة 

28-03-2022  سب الحكم 
مبارتان نافذتان +مبارتان موقوفة 

 التنفيذ
ق امساوفا بارك طنبرأناس  156857   وفاق امسا / شباب طنجة 

28-03-2022 ة نافذةامبار  الحصول على انذارين   شباب ميرادور / دهدوه اساكن كبار عمر الوردي 187033 شباب ميرادور  

11-04-2022 مباريات نافذة3 تبادل الضرب   سبورتينغ اريج طنجة / نادي الغندوري كبار سعيد بهالي 158682 سبورتينغ اريج طنجة 

11-04-2022 مباريات نافذة3 تبادل الضرب   سبورتينغ اريج طنجة / نادي الغندوري كبار سليمان زروق  176227 سبورتينغ اريج طنجة 



 

 و رفعت الجلسة على الساعة الرابعة والنصف مساء

11-04-2022 مباريات نافذة3 تبادل الضرب   سبورتينغ اريج طنجة / نادي الغندوري كبار أسامة األسنى 158117 سبورتينغ اريج طنجة 

11-04-2022 مباريات نافذة3 تبادل الضرب   سبورتينغ اريج طنجة / نادي الغندوري كبار أسامة املدالوي  165465 نادي الغندوري 

11-04-2022 مباريات نافذة3 تبادل الضرب   سبورتينغ اريج طنجة / نادي الغندوري كبار ر االزمنيعم 174303 نادي الغندوري 

11-04-2022 مباريات نافذة3 تبادل الضرب   سبورتينغ اريج طنجة / نادي الغندوري كبار هيثم استيتو 166153 نادي الغندوري 

15-04-2022 ة نافذةامبار  تدخل عنيف   نهضة بئر الشفا / املد األزرق كبار الهادي بن ادريس الحساني 180177 املد األزرق 

 القسم الرابع

28-03-2022  سب الحكم 
مبارتان نافذتان +مبارتان موقوفة 

 التنفيذ
 نهضة بني عمران / سبورتينغ الشاون  كبار يوسف مصباح 190279 سبورتينغ الشاون 

28-03-2022 لوك مشينس  ة نافذةامبار    االندلس القصري / نجوم الصداقة  كبار سلمونيعبد هللا  129328 االندلس القصري  

 سب الخصم 2022-03-28
مبارتان نافذتان + مبارة موقوفة 

 التنفيذ
 االندلس القصري / نجوم الصداقة  كبار عبد املنعم بودحاح 190457 نجوم الصداقة 

 محاولة ضرب الحكم 2022-03-28
أشهر موقوفة 6أشهر نافذة + 6

 التنفيذ
 سبورتينغ طنجة / أكاديمية القرب كبار السعيدي إبراهيم 156133 سبورتينغ طنجة

لوك مشينس 2022-03-28  سبورتينغ طنجة / أكاديمية القرب كبار خالد الشركيوي  165046 سبورتينغ طنجة ة نافذةامبار  

 سبورتينغ طنجة / أكاديمية القرب كبار هشام كيل 189342 أكاديمية القرب ة نافذةامبار  الحصول على انذارين 2022-03-28

 سب الحكم 2022-04-04
مبارتان نافذتان +مبارتان موقوفة 

 التنفيذ
 ج.جبل درسة / نهضة بني عمران كبار محمد حجاج 156484 نهضة بني عمران

 ج.جبل درسة / نهضة بني عمران مدرب عفر املكوديج L460500 ج.جبل درسة ة نافذةامبار  احتجاج عنيف 2022-04-04

 سب الحكم 2022-04-09
مبارتان نافذتان +مبارتان موقوفة 

 التنفيذ
 شباب املدينة / مولودية طنجة كبار سليمان املساوي  170689 مولودية طنجة

 شباب املدينة / مولودية طنجة مدرب محمد غجوان K303722 مولودية طنجة ة نافذةامبار  احتجاج عنيف 2022-04-09

 الفئات الصغرى 

 الحسيمي / اتحاد امزورن نادي  شبان محمد البوني 189436 اتحاد امزورن  مبارة نافذة ارينالحصول على انذ 2022-03-21

 شباب ميرادور / حسنية ترجيست شبان بالل العمراتي 186673 شباب ميرادور  مبارة نافذة ارينالحصول على انذ 2022-03-21

 امل بدريوين /رجاء البوغاز  شبان محمد لبقالي 173325 رجاء البوغاز مبارة نافذة الحصول على انذارين 2022-04-05


