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

2022-05-12 : بتاريخ 30 محضر رقم  

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

 القسم الثالث

09-05-2022  سب الحكم 
نافذتان + مبارتان موقوفة  مبارتان

 التنفيذ
 أندلس طنجة / النادي الطنجي كبار أحمد أبغور  144546 أندلس طنجة

09-05-2022  سب الحكم 
مباريات موقوفة 3مباريات نافذة + 3

 التنفيذ
 أندلس طنجة / النادي الطنجي حامل أمتعة ياسين الزيتوني 52814 أندلس طنجة

09-05-2022 للتسجيلتكسير فرصة سانحة    نادي الغندوري / اتحاد الباريو كبار محمد بياش 172401 اتحاد الباريو مبارة نافذة 

09-05-2022  نهضة كورزيانة / الشمال القصري  كبار أيوب الوهابي 156346 نهضة كورزيانة مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

09-05-2022  ضرب الخصم 
موقوفة  مبارتان نافذتان + مبارة

 التنفيذ
 نهضة كورزيانة / الشمال القصري  كبار يونس بخادي 154865 الشمال القصري 

 القسم الرابع

21-04-2022  أندلس القصري / شباب املدينة كبار اقسطالني بالل 150563 شباب املدينة مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

09-05-2022  سبورتينغ طنجة / رابطة طنجة كبار أيوب بوزيد 165459 سبورتينغ طنجة مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

09-05-2022  سب الخصم 
مبارتان نافذتان + مبارة موقوفة 

 التنفيذ
 سبورتينغ طنجة / رابطة طنجة كبار أحمد الكبوري 178202 سبورتينغ طنجة

09-05-2022  سبورتينغ طنجة / رابطة طنجة كبار عثمان الريحاني 191046 رابطة طنجة مبارة نافذة احتجاج عنيف على الحكم 

09-05-2022  سب الخصم 
مبارتان نافذتان + مبارة موقوفة 

 التنفيذ
 سبورتينغ طنجة / رابطة طنجة كبار صهيب ريحاني 173025 رابطة طنجة

09-05-2022  سب الحكم 
مبارتان نافذتان + مبارتان موقوفة 

 التنفيذ
 أتلتيك طنجة / أكادمية القرب كبار ياسين جابر 180902 أكادمية القرب

09-05-2022  شباب املدينة / النجم الرياض ي الطنجي كبار إلياس حدوش 159519 شباب املدينة مبارة نافذة احتجاج عنيف على الحكم 



 

 و رفعت الجلسة على الساعة الخامسة والنصف مساء

09-05-2022  سب الحكم 
مبارتان نافذتان + مبارتان موقوفة 

 التنفيذ
 شباب املدينة / النجم الرياض ي الطنجي كبار سعيد الحجامي 164434 شباب املدينة

09-05-2022  شباب املدينة / النجم الرياض ي الطنجي مسير حمزة العروس ي L52157 شباب املدينة مبارة نافذة احتجاج عنيف على الحكم 

 الفئات الصغرى 

28-03-2022  طنجة / شباب السانيةطلبة  صغار إسحاق ادباهي 181892 شباب السانية مبارة نافذة سلوك مشين 

 أجاكس طنجة / هالل سيدي ادريس صغار أكرم طالي 186222 أجاكس طنجة مبارة نافذة سلوك مشين 2022-04-04

 أمل الفنيدق / شباب الدرادب فتيان ياسين السوفياني 189526 شباب الدرادب مباريات نافذة 3 ضرب الخصم 2022-04-05

 ضرب الخصم 2022-04-05
موقوفة مباريات 3مباريات نافذة + 3

 التنفيذ
 أمل الفنيدق / شباب الدرادب مدرب مصطفى أرجاز 50132 أمل الفنيدق

06-04-2022  سب الحكم 
مبارتان نافذتان + مبارتان موقوفة 

 التنفيذ
 وداد طنجة / نادي الفنيدق فتيان إلياس الفاضلي 168161 نادي الفنيدق

06-04-2022  وداد طنجة / نادي الفنيدق فتيان شهيد أيوب الوزاني 190124 نادي الفنيدق مبارة نافذة تدخل عنيف 

06-04-2022  وداد طنجة / نادي الفنيدق مدرب سعيد رباحي 50668 نادي الفنيدق مبارة نافذة احتجاج عنيف 

08-04-2022  سب الحكم 
مباريات موقوفة 3مباريات نافذة + 3

 التنفيذ
 أمل طنجة وفاق طنجة / مدرب بالل شبابا 52680 أمل طنجة

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

 التنفيذ
 املغرب التطواني / املد األزرق فتيان حمزة مارصو 160555 املغرب التطواني

25-04-2022  سبورتينغ الشاون / جوهرة مسنانة فتيان أسعد العاطي 173176 جوهرة مسنانة مبارة نافذة الحصول على إنذارين 

25-04-2022  شباب السانية / املغرب التطواني ج صغار إبراهيم اكدي 184209 شباب السانية مبارة نافذة تكسير فرصة سانحة للتسجيل 

02-05-2022  سب الحكام 
مبارتان نافذتان + مبارتان موقوفة 

 التنفيذ
 نادي الفنيدق / أجاكس طنجة صغار حمد شارو م 164490 أجاكس طنجة

02-05-2022  جوهرة مسنانة / املد األزرق مدرب سعيد بن سرغين 52242 جوهرة مسنانة مبارة نافذة احتجاج عنيف على الحكم 

04-05-2022  سب الحكم 
مباريات موقوفة 3مباريات نافذة + 3

 التنفيذ
 شباب السانية / اتحاد طنجة البالية مدرب أسامة السليماني 52314 شباب السانية

04-05-2022  سب الخصم 
مبارتان نافذتان + مبارة موقوفة 

 التنفيذ
 نادي الفنيدق / أمل طنجة فتيان سفيان الحداد 190106 نادي الفنيدق


