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 بوقعيج . وعبدالقادر  –عبد الصمداخريبشالسادة:  األعضاء بحضور  و  اللطيف زكود رئاسة السيد عبدب مساء الرابعةافتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ املشار إليه أعاله وذلك على الساعة 

2022-05-05 : بتاريخ 92 محضر رقم  

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

 املمتازالقسم 

 برد / س ا ب مغرب طنجة نهضة باب كبار إبراهيم الغافوري 151845 نهضة باب برد مباراة نافذة الحصول على إنذارين 2022-04-11

 نهضة باب برد / س ا ب مغرب طنجة كبار توفيق بوحسوس 165466 س ا ب مغرب طنجة مباراة نافذة الحصول على إنذارين 2022-04-11

 طنجةنهضة باب برد / س ا ب مغرب  كبار املهدي الطيب 169206 س ا ب مغرب طنجة مباراة نافذة تكسير فرصة سانحة للتسجيل 2022-04-11

 القسم الثالث

13-04-2022  سب الحكم 
مبارتان نافذتان + مبارتان موقوفة 

 التنفيذ
 نجوم طنجة / أهلي العوامة كبار أيمن شوال 130340 أهلي العوامة

 سب الحكم 2022-04-11
مبارتان نافذتان + مبارتان موقوفة 

 التنفيذ
 / فتح طنجة أطلس مرتيل كبار وائل الششادي 184878 أطلس مرتيل

 سب الحكم 2022-04-11
مباريات موقوفة 3مباريات نافذة + 3

 التنفيذ
 شباب ترجيست / مولودية تطوان مدرب محسن دوحو 52261 مولودية تطوان

 شباب ترجيست / مولودية تطوان ممرض عبد الرفيع جمعون  52262 مولودية تطوان مباراة نافذة احتجاج عنيف على الحكم 2022-04-11

 سب الحكم 2022-04-11
مباريات موقوفة 3مباريات نافذة + 3

 التنفيذ
 وفاق العوامرة / شباب أزال مدرب سعيد زاوالتي 52266 شباب أزال

18-04-2022  سب الحكم 
مبارتان نافذتان + مبارتان موقوفة 

 التنفيذ
 شباب مغوغة / نهضة كورزيانة  كبار ياسين حجري  166102 شباب مغوغة

18-04-2022  شباب مغوغة / نهضة كورزيانة كبار مصطفى عروب 146948 نهضة كورزيانة مباراة نافذة تكسير فرصة سانحة للتسجيل 

18-04-2022  سب الحكم 
مبارتان نافذتان + مبارتان موقوفة 

 التنفيذ
 شباب مغوغة / نهضة كورزيانة  كبار رضوان بنعبود 173970 نهضة كورزيانة

18-04-2022  شباب مغوغة / نهضة كورزيانة  مدرب حمزة هيتي KB68972 نهضة كورزيانة مباراة نافذة احتجاج عنيف 



 

 و رفعت الجلسة على الساعة الخامسة والنصف مساء

22-04-2022  وفاق طنجة / املحيط األصيلي كبار أشرف سماك 148603 وفاق طنجة مباراة نافذة اللعب العنيف 

22-04-2022  وفاق طنجة / املحيط األصيلي مدرب ياسين الخطابي 52455 وفاق طنجة مباراة نافذة احتجاج عنيف 

18-04-2022  أجاكس املضيق / نادي مرتيل كبار ياسين الوهابي 162209 نادي مرتيل مباراة نافذة تكسير فرصة سانحة للتسجيل 

81-04-2022 كسير فرصة سانحة للتسجيلت   ماط بي / رجاء البوغاز كبار محمد البطار 168443 رجاء البوغاز مباراة نافذة 

18-04-2022  كوكب طنجة / أوملبيك وادلو كبار إبراهيم أبكيل 165810 أوملبيك وادلو مباراة نافذة تكسير فرصة سانحة للتسجيل 

18-04-2022  مدرسة العرائش / شباب السعادة كبار بالل طايو 158386 شباب السعادة سنتان نافذتان ضرب الحكم 

18-04-2022 مباريات نافذة3 اعتداء على الخصم  بارك بياأناس  178201 العرائشمدرسة    مدرسة العرائش / شباب السعادة 

18-04-2022 مباريات نافذة3 اعتداء على الخصم  بارك ياسين شليح 160968 العرائشمدرسة    مدرسة العرائش / شباب السعادة 

18-04-2022  أجاكس املضيق / نادي مرتيل كبار ياسين الوهابي 162209 نادي مرتيل مبارة نافذة تكسير فرصة سانحة للتسجيل 

 القسم الرابع

18-04-2022  ضرب الخصم 
مبارتان نافذتان + مباراة موقوفة 

 التنفبذ
 النجم الرياض ي الطنجي / نجاح الزينات كبار عصام المين 175753 النجم الرياض ي الطنجي

18-04-2022  سب الخصم 
نافذتان + مباراة موقوفة  مبارتان

 التنفبذ
 النجم الرياض ي الطنجي / نجاح الزينات كبار عبد الرحمان الطالل 168296 نجاح الزينات

18-04-2022 موقوفة التنفيذ6أشهر نافذة + 6 محاولة ضرب الحكم   النجم الرياض ي الطنجي / نجاح الزينات مسير رضوان بن عبد هللا 51878 النجم الرياض ي الطنجي 

فرصة سانحة للتسجيلتكسير  2022-04-11  نجم الفنيدق / تمودة تطوان كبار محمد ياسين السعدي 181245 تمودة تطوان مباراة نافذة 

 الفئات الصغرى 

 رهان السانية / املد األزرق شبان  أسامة اإلدريس ي 187192 رهان السانية مباراة نافذة سلوك مشين 2022-04-20

 نادي كرونا / شباب مغوغة شبان املهدي النواهلي 164909 شباب مغوغة مباريات نافذة 4 سب الحكم 2022-04-27

26-04-2022  مسنانة   س ا ب مغرب طنجة / جوهرة شبان محمد أمين شنك 178901 جوهرة مسنانة مباراة نافذة تكسير فرصة سانحة للتسجيل 


