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 وعبدالقادربوقعيج   -عبد الصمد اخريبش ضاءالسادة: افتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ املشار إليه أعاله وذلك على الساعة الخامسة والنصف مساءبرئاسة السيد عبداللطيف زكودوبحضوراألع

2022-01-03: بتاريخ 13محضر رقم   

ــــــــها  تاريــــــخ بدايتها ـــ  سببــ
مـــدة العقوبة والغرامة  

 املالية 
 الفريـــــــــق 

ر الرخــصة     

 أوالبطاقة
 املبــــــــــــــــــــــاراة  الفئة  االســــــم والنسب

 الفئات الصغرى 

26-12-2021 الخصم  سب   
مباراة   1+ نافذة مباريات2

 موقوفة التنفيد 
 وفاق طنجة / جوهرة مسنانة شبان  محمد رض ى هيدامو 183848 جوهرة مسنانة

29/12 /2021  فتح طنجة / النادي الطنجي  شبان  عصام ايش ي  KB238526 فتح طنجة  مباراة نافذة قوة زائدة  

29/12 /2021 ارين ذللحصوله على ان    اندلس طنجة / شباب مغوغة  شبان  محمد الخراز  172159 شباب مغوغة  مباراة نافذة 

29/12 /2021  اندلس طنجة / شباب مغوغة  شبان  انس بوشامة  K579696 اندلس طنجة  مباراة نافذة قوة زائدة  

29/12 /2021 ارين ذللحصوله على ان    اندلس طنجة / شباب مغوغة  شبان    الخليع  غسان  K605279 اندلس طنجة  مباراة نافذة 

29/12 /2021  س.ا.ب مغرب طنجة / ش.علم طنجة  شبان  ابراهيم املزيوق  168691 س.ا.ب مغرب طنجة  مباراة نافذة تكسير فرصة سانحة للتسجيل  

29/12 /2021  امل بدريوين / طلبة طنجة  شبان  ايوب بن سرغين  155363 طلبة طنجة مباراة نافذة تكسير فرصة سانحة للتسجيل  

29-12-2021 الخصم  سب   
مباراة   1+ نافذة مباريات2

 موقوفة التنفيد 
 امل بدريوين / طلبة طنجة  شبان  خالد عطية  173346 طلبة طنجة

29-12-2021  وفاق طنجة / شباب بنديبان  مدرب  محمد الحايك  K405222 وفاق طنجة  مباراة نافذة احتجاج عنيف على الحكم 

29-12-2021  سب الحكم   
  2+  نافذة مباريات 2

 مباريات موقوفة التنفيد 
 وفاق طنجة / شباب بنديبان  شبان  اسماعيل زياني 161953 وفاق طنجة 

28-12-2021 ارين ذللحصوله على ان    جوهرة مسنانة / شباب السانية فتيان اشرف العمراني CC007 شباب السانية  مباراة نافذة 

30-12-2021  سب الحكم   
  2+  نافذة مباريات 2

 مباريات موقوفة التنفيد 
 شباب درادب /  نهضة طنجة  صغار زيد بلفقير  187950 شباب درادب 



 و رفعت الجلسة على السادسة والنصف مساء 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

30-12-2021  شباب درادب /  نهضة طنجة  صغار لؤي العزاوي  181729 شباب درادب  مباراة نافذة احتجاج عنيف على الحكم 

30-12-2021  سب الحكم   
  2+  نافذة مباريات 2

 مباريات موقوفة التنفيد 
 شباب درادب /  نهضة طنجة  صغار اشرف الدامج  CC05 شباب درادب 

31-12-2021  
 سلوك الرياض ي اتجاه الخصم و 

 الحكم  
نافذة  مباريات  4  هالل سيدي ادريس / شباب املدينة فتيان اشرف الصروخ  185550 هالل سيدي ادريس  

31-12-2021  ضرب الخصم  
مباراة   1+ نافذة مباريات2

 موقوفة التنفيد 
 هالل سيدي ادريس / شباب املدينة فتيان مروان املقضيري  CC01 هالل سيدي ادريس 

31-12-2021  ضرب الخصم  
مباراة   1+ نافذة مباريات2

 موقوفة التنفيد 
 هالل سيدي ادريس / شباب املدينة فتيان يحي بدري  182145 شباب املدينة 

31-12-2021  املنار الرياض ي / شباب درادب  فتيان يوسف بنجية  186877 املنار الرياض ي  مباراة نافذة احتجاج عنيف على الحكم 

31-12-2021  سب الحكم   
  2+  نافذة مباريات 2

 مباريات موقوفة التنفيد 
 الرياض ي الطنجي رجاء بني مكادة / النجم  فتيان احمد املير الهواري  CC09 النجم الرياض ي الطنجي 

31-12-2021  رجاء بني مكادة / النجم الرياض ي الطنجي  مسير  عبدالجليل التريكي  K156718 النجم الرياض ي الطنجي  مباراة نافذة احتجاج عنيف على الحكم 

31-12-2021  رجاء بني مكادة / النجم الرياض ي الطنجي  مدرب  رضوان بنعبدللا  K232599 النجم الرياض ي الطنجي  مباراة نافذة احتجاج عنيف على الحكم 

31-12-2021 ارين ذللحصوله على ان    رهان السانية / اتحاد العوامة  شبان  عبدالعالي السباعي  K612306 رهان السانية مباراة نافذة 

28-12-2021 ارين ذللحصوله على ان    بنديبان / هالل سيدي ادريسشباب  فتيان عبدالحليم اوضور  CC15 شباب بنديبان  مباراة نافذة 

30-12-2021  شباب املدينة / نادي كرونا  مسير  نورالدين الطالبي  KB990070 نادي كرونا مباراة نافذة احتجاج عنيف على الحكم 


