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 .بوقعيج  وعبدالقادر –عبد الصمداخريبش: السادة ألاعضاء بحضور  و اللطيف زكود برئاسة السيد عبد مساء الرابعةافتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ املشار إليه أعاله وذلك على الساعة 

1511-50-13 : بتاريخ 32 محضر رقم  

ـــــها تاريــــــخ بدايتها ــ ـــ ــدة العقوبة والغرامة املالية سببـــ ــــق مـ ــ ـــم والنسب ر الرخــصة    أوالبطاقة الفريـــ ــــاراة الفئة الاســـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  املبــ

 القسم الثالث

15-50-1511  أطلس طنجة/ أندلس طنجة  كبار إبراهيم بروبيا 200562 أندلس طنجة مبارة نافذة تدخل عنيف 

15-50-1511  أطلس طنجة/ أندلس طنجة  كبار كريم ارباي 266223 أندلس طنجة مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

15-50-1511 الخصمضرب    
مبارة موقوفة +مبارتين نافذتين 

 التنفيذ
 مولودية تطوان/ وفاق أمتار  كبار محمد بن طاهري  200662 مولودية تطوان

15-50-1511  مولودية تطوان/ وفاق أمتار  كبار خالد الشاوني 202000 مولودية تطوان مباريات نافذة 3 الاعتداء على الخصم 

15-50-1511  مولودية تطوان/ وفاق أمتار  كبار خالد دوحو 266210 مولودية تطوان مباريات نافذة 3 الاعتداء على الخصم 

15-50-1511 مباريات نافذة 3+ مباريات نافذة  0 الاعتداء على الخصم   مولودية تطوان/ وفاق أمتار  مدرب محسن دوحو 01102 مولودية تطوان 

15-50-1511  كتامةجوهرة تدغين / أجاكس املضيق  ممرض إبراهيم املنصوري 01033 أجاكس املضيق سنتان نافذتان ضرب الحكم 

15-50-1511  كتامةجوهرة تدغين / أجاكس املضيق  كبار محمد عبد املومين 201005 أجاكس املضيق سنتان نافذتان ضرب الحكم 

15-50-1511  كتامةجوهرة تدغين / املضيق  أجاكس كبار محمد ايت رحوش 260061 أجاكس املضيق سنتان نافذتان ضرب الحكم 

 القسم الرابع

23-50-1511  اكادمية القرب/ إتحاد العوامة  كبار محمد بنياش 201601 اتحاد العوامة مبارة نافذة الحصول على انذارين 

23-50-1511  اشراقةنادي / أوملبيك القصري  كبار زهير الغناج 262202 أوملبيك القصري  مبارة نافذة الحصول على انذارين 

23-50-1511  نادي اشراقة/ أوملبيك القصري  كبار عبد الاله هندير  200220 نادي اشراقة مبارة نافذة الحصول على انذارين 

23-50-1511 الخصم سب   
مبارة موقوفة +مبارتين نافذتين 

 التنفيذ
 نجاح الزينات/ شباب املدينة  كبار إلياس حدوش 201021 شباب املدينة



 

 

 

 

 و رفعت الجلسة على الساعة الخامسة والنصف مساء

23-50-1511  ضرب الخصم 
مبارة موقوفة +مبارتين نافذتين 

 التنفيذ
 نجاح الزينات/ شباب املدينة  كبار عبد الرحمان طالل 200110 نجاح الزينات

23-50-1511  سب الحكم 
مبارتين موقوفة + مبارتين نافذتين 

 التنفيذ
 اتحاد بئر الشفا/ رابطة طنجة  كبار الخطابي ابركان 202102 اتحاد بئر الشفا

23-50-1511  سب الحكم 
مبارتين موقوفة + مبارتين نافذتين 

 التنفيذ
 اتحاد بئر الشفا/ رابطة طنجة  كبار رديعبد الرزاق الو  206210 اتحاد بئر الشفا

22-50-1511  نجوم الصداقة/ املنار الرياض ي  مسير ابراهيم نكراج 01066 نجوم الصداقة مبارة نافذة احتجاج عنيف 

15-50-1511 الحكمسب    
مبارتين موقوفة + مبارتين نافذتين 

 التنفيذ
 هالل طنجة/ أمل بدريون  كبار نبيل السوس ي 201255 أمل بدريون 

15-50-1511  سب الحكم 
مبارتين موقوفة + مبارتين نافذتين 

 التنفيذ
 هالل طنجة/ أمل بدريون  كبار أيمن الصروخ 201131 أمل بدريون 

15-50-1511  أوملبيك القصري / أتلتيك طنجة  كبار يونس خوخا 206236 أوملبيك القصري  مبارة نافذة الحصول على انذارين 

 الفئات الصغرى 

10-50-1511  سب الزميل 
مبارة موقوفة +مبارتين نافذتين 

 التنفيذ
 مدرسة العرائش/ أمل الفنيدق  فتيان محمد سعيد بلقايد 205050 مدرسة العرائش

50-50-1511  املد ألازرق/ وفاق طنجة  صغار محمد العاللي 203026 وفاق طنجة مبارة نافذة سلوك ال رياض ي 

50-50-1511  املد ألازرق/ وفاق طنجة  صغار أنس خلوق  266051 املد ألازرق مبارة نافذة سلوك ال رياض ي 

20-50-1511  سب الحكم 
مبارتين موقوفة + نافذتين  مبارتين

 التنفيذ
 نجوم إبيريا/ وداد طنجة  شبان إلياس سراج 203500 نجوم إبيريا

15-50-1511  النجم الرياض ي الطنجي/  طنجةأجاكس  فتيان عبد الصمد اليقين 201135 النجم الرياض ي الطنجي مبارة نافذة تدخل عنيف 

15-50-1511  سب الحكم 
مباريات موقوفة 3+ مباريات نافذة  3

 التنفيذ
 املغرب التطواني ب/  اتحاد طنجة البالية  مدرب يوسف بنعلي 05110 اتحاد طنجة البالية


