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

 

2022-60-16     : بتاريخ   33محضر رقم  

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

 الثالث  القسم

2022/06/06 مبارتين نافدتين +مبارة موقوفة  سب الخصم  
 التنفيد

 نادي كرونا / شباب السانية  كبار  محمد البققالي الطاهري  160446 شباب السانية 

2022/06/06  نادي كرونا / شباب السانية  حامل االمتعة  محمد زيالش ي  50367 شباب السانية  مباراة نافدة  حصول على اندارين  

2022/06/06  أندلس طنجة / وفاق طنجة  كبار  عبد الصمد بوقطيب  172993 أندلس طنجة  مباراة نافدة  حصول على اندارين  

2022/06/06 مبارتين نافدتين +مبارة موقوفة  سب الخصم  
 التنفيد

 ا ف س طنجة / رجاء العرائش  كبار  يمينسليمان بن 179923 ا ف س طنجة 

2022/06/06 مبارتين نافدتين +مبارة موقوفة  سب الخصم  
 التنفيد

 ا ف س طنجة / رجاء العرائش  كبار  بالل العنقود 165011 رجاء العرائش

2022/06/06  شباب االزهر / جمعية املاللين كبار  حمزة البقالي  153140 شباب االزهر  مباراة نافدة  حصول على اندارين  

2022/06/06  كوكب طنجة / سوق الطلبة  كبار  كريم املريين  157033 كوكب طنجة  مباراة نافدة  احتجاج عنيف على الحكم  

 القسم الرابع 

2002/06/07  رمي الكرة على الحكم  
ستة أشهر نافدة + ستة أشهر موقوفة 

 التنفيد 
بار ك نكا طعبد الصمد  818375 رجاء طنجة   رجاء طنجة / أمل بدريون  

2002/06/07  رجاء طنجة / أمل بدريون  مسير  محمد الخراز  52353 رجاء طنجة  مباراة نافدة  حصول على اندارين  

2002/06/07 بار ك غزواني محمد  178474 مولودية طنجة  مباراة نافدة  تكسير فرصة سانحة لتسجيل    الرياض ي / مولودية طنجة وفاء  

2002/06/07 مبارتين نافدتين +مبارة موقوفة  سب الزميل  
 التنفيد 

 نادي الرياض ي طنجة / أندلس القصري  كبار  عمر الشتوكي  150574 نادي الرياض ي الطنجي 



 

 و رفعت الجلسة على الساعة السادسة مساء

 

2002/06/60 حاولة ضرب الحكم م  ستة أشهر نافدة + ستة أشهر  
 موقوفة التنفيد 

 نادي مرينا / شباب العوامرة  كبار حسن يسفاتي 166637 نادي ميناء مريننا

2002/06/60 بادل الضرب مع الخصمت  مبارتين نافدتين +مبارة موقوفة  
 التنفيد

 نادي مرينا / شباب العوامرة  كبار  حمزة حبيبي 18741 شباب العوامرة 

2002/06/60 صول على اندارين ح   نادي مرينا / شباب العوامرة  مسير  عبد االله السباعي  52081 شباب العوامرة  مباراة نافدة 

 الفئات الصغرى 

2022/06/01 + ثالثة مباريات نافدة ستة  سب الحكم مع التكرار  
نافدة  مباريات   

ادي كرونا ن  نادي كورونا / كوكب طنجة  مسير  نور الدين الطالبي  52056 

2022/05/30  
الحكمحاولة الضرب م  

ستة أشهر نافدة + ستة أشهر موقوفة 

 التنفيد
 سعد برطبة  166636 شباب املدينة 

 شبان 
 شباب املدينة / جوهرة مسنانة 

2022/05/30  
الحكم محاولة الضرب   

ستة أشهر نافدة + ستة أشهر موقوفة 

 التنفيد
 ياسن خراز  168044 شباب املدينة 

 شبان 
 جوهرة مسنانة شباب املدينة / 

2022/06/06 مبارتين نافدتين +مبارة موقوفة  سب الحكم  
 التنفيد

 اتحاد طنجة  /أمغرب تطواني  صغار  أدم أغبال  171984 مغرب تطواني أ 

2022/06/06 ة نافدة امبار احتجاج عنيف على الحكم   رب تطواني أ مغ   اتحاد طنجة  /أمغرب تطواني  صغار  بالل الريفي  181630 

2022/06/06 ة نافدةامبار حصول على اندارين    رتيل رجاء بني مكادة / أطلس م فتيان  ياسين مزابي  169044 أطلس مرتيل  

2022/06/06 ة نافدةامبار احتجاج عنيف على الحكم    رجاء بني مكادة / أطلس مرتيل  مسير  أحمد عمرو  51216 رجاء بني مكادة  

2022/06/06 ة نافدةامبار حصول على اندارين   تيان ف ريفي مغوغي عمرو  164431 اتحاد طنجة البالية    طلبة طنجة / اتحاد طنجة البلية  

2022/06/06 ة نافدةامبار تكسير فرصة سانحة لتسجيل    مغرب التطواني  / األزرقمد  فتيان  نصير الحداد  175489 مغرب تطواني  

2022/06/06 مبارتين نافدتين +مبارة موقوفة   رب الخصمض 
 التنفيد

 الشاون / أتلتيك طنجة سبورتينغ  فتيان  ياسير كشاف 188966 سبورتينغ شاون 

2022/06/06 بارتين نافدتين +مبارة موقوفة م ضرب الخصم 
 التنفيد

 سبورتينغ الشاون / أتلتيك طنجة  فتيان هيتم حمادي  190315 أتلتيك طنجة 


