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  -عبد الصمد اخريبش  برئاسة السيد عبداللطيف زكودوبحضوراألعضاءالسادة:   افتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ املشار إليه أعاله وذلك على الساعة الخامسة والنصف مساء

 وعبدالقادربوقعيج . 

2021-12-16بتاريخ: 10حضر رقم م  

ــــــــها  تاريــــــخ بدايتها ـــ  سببــ
مـــدة العقوبة والغرامة  

 املالية 
 الفريـــــــــق 

ر الرخــصة     

 أوالبطاقة
 املبــــــــــــــــــــــاراة  الفئة  االســــــم والنسب

 القسم املمتاز 

06/12 /2021  سب الخصم  
مباراة   1+ نافذة  مباريات2

 موقوفة التنفيد 
 اتحاد امزورن / جوهرة مسنانة  كبار لعشيري اشرف  186051 اتحاد امزورن 

06/12 /2021  سب الخصم  
مباراة   1+ نافذة  مباريات2

 موقوفة التنفيد 
 اتحاد امزورن / جوهرة مسنانة  م.امثعة  محمد يحي  R335791 اتحاد امزورن 

 القسم الثالث

13-12-2021  سب الحكم  
مباريات   2+   نافذة مباريات 2

 موقوفة التنفيد 
 مولودية تطوان  نهضة بئر الشيفا /  كبار املهدي قريور  KB169602 نهضة بئر الشيفا

13-12-2021  سب الحكم  
مباريات   2+   نافذة مباريات 2

 موقوفة التنفيد 
 مولودية تطوان  نهضة بئر الشيفا /  كبار اسماعيل العساس  KB179217 نهضة بئر الشيفا

13-12-2021  سب الحكم  
مباريات   2+   نافذة مباريات 2

 موقوفة التنفيد 
 مولودية تطوان  نهضة بئر الشيفا /  كبار ياسين الصبيطري  KB162537 نهضة بئر الشيفا

13-12-2021  محاولة ضرب الحكم  
اشهر  6+   نافذة اشهر6

 موقوفة التنفيد 
 مولودية تطوان  نهضة بئر الشيفا /  كبار بالل قاس ي  KB167721 نهضة بئر الشيفا

13-12-2021  اطلس طنجة / شباب حيضرة  مسير  محمد العمارتي  K379572 اطلس طنجة  مباراة نافذة احتجاج عنيف على الحكم  

13-12-2021  اتحاد كتامة / امل امزورن  كبار محمد فراجي  R136576 امل امزورن  مباراة نافذة احتجاج عنيف على الحكم  

06-12-2021 ارين ذللحصوله على ان    ج.سوق الطلبة / اوملبيك وادالو كبار جمال محفوظ  L654794 اوملبيك وادالو  مباراة نافذة 



 

 و رفعت الجلسة على السادسة والنصف مساء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

06-12-2021 ارين ذللحصوله على ان    ج.سوق الطلبة / اوملبيك وادالو مسير  بوسلهام فويتح  LB148131 ج.سوق الطلبة  مباراة نافذة 

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

 موقوفة التنفيد 
 شباب مغوغة / الشمال القصري  كبار حمزة القيرع LB229541 الشمال القصري 

12-12-2021  ف.س طنجة / هالل سيدي ادريس كبار محمد كربو  K597883 ف.س طنجة  مباراة نافذة منع فرصة سانحة للتسجيل  

13-12-2021  سب الحكم  
مباريات  3+  نافذة  مباريات  3 

 موقوفة التنفيد 
 ج.ابن بطوطة / اتحاد السالم  مدرب  اليدري عبدالحق  K195486 اتحاد السالم 

 القسم الرابع 

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

 مباريات موقوفة التنفيد 
 وفاق تطوان / تمودة تطوان  مدرب  عبدالناصر اغرار  L619565 تمودة تطوان

 سب الخصم  12/12/2021
مباراة   1+ نافذة  مباريات2

 موقوفة التنفيد 
 شباب الفنيدق / نهضة الفنيدق كبار محمد البوبي  L757035 نهضة الفنيدق 

 سب الخصم  12/12/2021
مباراة   1+ نافذة  مباريات2

 موقوفة التنفيد 
 الفنيدقشباب الفنيدق / نهضة  كبار احمد بركاش LF 56648 شباب الفنيدق 


