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 .وعبدالقادربوقعيج   -األعضاءالسادة: عبد الصمد اخريبش  وبحضور  افتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ املشار إليه أعاله وذلك على الساعة الخامسة والنصف مساءبرئاسة السيد عبداللطيف زكود

2022-01-13بتاريخ : 16محضر رقم   

ــــــــها  تاريــــــخ بدايتها ـــ  سببــ
مـــدة العقوبة والغرامة  

 املالية 
 الفريـــــــــق 

ر الرخــصة     

 أوالبطاقة
 املبــــــــــــــــــــــاراة  الفئة  االســــــم والنسب

 القسم املمتاز

10-01-2022  وداد طنجة /  اتحاد طنجة البالية كبار محمد بوزيت  140575 اتحاد طنجة البالية  مباراة نافذة تكسير فرصة سانحة للتسجيل  

10-01-2022  ضرب الخصم  
مباراة   1مباريات نافذة +2

 موقوفة التنفيد 
 نهضة باب برد /  شباب بنديبان  كبار يوسف اكدي  165806 نهضة باب برد

03-01-2022  ضرب الخصم  
مباراة   1مباريات نافذة +2

 موقوفة التنفيد 
 نهضة باب برد /  شباب بنديبان  كبار اوالس نبيل   181720 نهضة باب برد

10-01-2022  ضرب الخصم  
مباراة   1مباريات نافذة +2

 موقوفة التنفيد 
 نهضة باب برد /  شباب بنديبان  كبار أسامة الحداد L643305 نهضة باب برد

10-01-2022  سب الخصم  
مباراة   1مباريات نافذة +2

 موقوفة التنفيد 
 نهضة باب برد /  شباب بنديبان  ممرض حسام اورام  L583519 نهضة باب برد

10-01-2022  تدخل عنيف على الخصم  
  3مباريات نافذة +  3

 مباريات موقوفة التنفيد 
 نهضة باب برد /  شباب بنديبان  مسير  املهدي بنعيس ى  152494 شباب بنديبان 

10/01 /2022  ضرب الخصم  
مباراة   1مباريات نافذة +2

 موقوفة التنفيد 
 نهضة باب برد /  شباب بنديبان  كبار املهدي البهلول  149172 شباب بنديبان 

10/01 /2022  ضرب الخصم  
مباراة   1مباريات نافذة +2

 موقوفة التنفيد 
 نهضة باب برد /  شباب بنديبان  كبار عمر عزوزي  179512 شباب بنديبان 

 القسم الثالث 

10/01 /2022  نجوم طنجة / نجاح طنجة  كبار اسماعيل لعزيزي  157203 امل طنجة  مباراة نافذة تدخل عنيف  



 و رفعت الجلسة على الساعة الثامنة مساء. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

10/01 /2022  نهضة وزان / شباب حيضرة كبار وليد الفزاري  GN247308 نهضة وزان  مباراة نافذة تدخل عنيف  

10/01 /2022  ضرب الخصم  
مباراة   1مباريات نافذة +2

 موقوفة التنفيد 
 النادي الطنجي / اندلس طنجة  كبار محمد اربعي  159638 اندلس طنجة 

10/01 /2022  النادي الطنجي / اندلس طنجة  مدرب  يوسف الزيتوني  K534072 اندلس طنجة  مباراة نافذة احتجاج عنيف على الحكم  

10/01 /2022  ضرب الخصم  
مباراة   1مباريات نافذة +2

 موقوفة التنفيد 
 ج.ش املالليين / وفاق طنجة  كبار نورالدين امزيان  L654378 ج.ش املالليين 

10/01 /2022  ضرب الخصم  
مباراة   1مباريات نافذة +2

 موقوفة التنفيد 
 ج.ش املالليين / وفاق طنجة  كبار منصف فشطيب  L158564 وفاق طنجة 

 القسم الرابع 

09/01 /2022  سب الحكم  
  2مباريات نافذة +  2

 مباريات موقوفة التنفيد 
 امل طنجة / اتلتيك مشالوة  كبار ابراهيم الوسيني  K552505 امل طنجة 

09-01-2022  نهضة بني عمران / نهضة الفنيدق كبار انوار  157070 نهضة الفنيدق  مباراة نافذة تكسير فرصة سانحة لتسجيل  

10-01-2022  شباب العوامرة / هالل طنجة  كبار نبيل منيجلو  LB251457 شباب العوامرة  مباراة نافذة للحصوله على انذارين  

 الفئات الصغرى 

10-01-2022  رجاء البوغاز / اكاديمية القرب  فتيان عيس ى البوجناني CC00020 اكاديمية القرب  مباراة نافذة للحصوله على انذارين  

10-01-2022  حسنية طنجة / ج.ابن بطوطة  فتيان ادم ملحارس  CC010 حسنية طنجة  مباراة نافذة للحصوله على انذارين  

10-01-2022  سب الحكم  
  2مباريات نافذة +  2

 مباريات موقوفة التنفيد 
 اتحاد طنجة البالية / املد االزرق فتيان معاد العروس ي  169804 املد االزرق 

10-01-2022  اتحاد طنجة البالية / املد االزرق فتيان عبدالرحمان الحميطي 174062 املد االزرق  مباراة نافذة تدخل عنيف  

11-01-2022  / اتحاد بئر الشيفا شباب درادب  مدرب  محمد علطفي  KB202842 اتحاد بئر الشيفا  مباراة نافذة للحصوله على انذارين  


