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 .عبد الصمداخريبش العضو السيد بحضور  و  اللطيف زكود برئاسة السيد عبد مساء الرابعةافتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ املشار إليه أعاله وذلك على الساعة 

  28/10/2022بتاريخ  03  حضر رقمم

ــها مـــدة العقوبة والغرامة املالية تاريــــــخ بدايتها  الفريـــــــــق سببـــــــــــ
الرخــصة     قمر 

 أوالبطاقة
 املبــــــــــــــــــــــاراة الفئة االســــــم والنسب

 القسم املمتاز 

11-10-2220  العرائششباب الدرادب/جوهرة   كبار  مراد سريفط  LB253490 جوهرة العرائش  الحصول على إنذارين  مباراة واحدة  

24-10-2022  نادي الفنيدق /جوهرة العرائش  كبار إسماعيل بدوي  LB207556 جوهرة العرائش الحصول على إنذارين  مباراة واحدة  

24-10-2022  
مباريات  3مباريات نافذة +  3

 موقوفتا التنفذ
 نادي الفنيدق /جوهرة العرائش مساعد مدرب  عمرو جراري  LA101079 جوهرة العرائش سب الحكم 

24-10-2022  
+ مبارة  مبارتان نافذتان

 موقوفة التنفيذ
 الفنيدق أمل/طلبة طنجة  كبار محمد أقبيب  15343M02 أمل الفنيدق  سب الزميل 

24-10-2022   طنجة /أمل الفنيدق طلبة  كبار إسماعيل العالم  LF56291 أمل الفنيدق  الحصول على إنذارين  مبارة نافذة  

24-10-2022  نادي الفنيدق /جوهرة العرائش مسير  حسين خيرون  LA46447 جوهرة العرائش إحتجاج عنيف  نافذة  مبارة 

 القسم األول 

24-10-2022  وفاق طنجة/حسنية تارجيست  مسير أحمد الشرقاوي  K216192 وفاق طنجة  إحتجاج عنيف  مبارة نافذة  

24-10-2022 االزهرشباب  الحصول على إنذارين  مبارة نافذة    L622772  مولودية تطوان/شباب االزهر  كبار  رضوان التعواطي 

24-10-2022  مولودية تطوان/شباب االزهر  مدرب أنس البقالي  L480110 شباب االزهر إحتجاج عنيف  مبارة نافذة  

24-10-2022  
مبارتان + مبارتان نافذتان

 موقوفتا التنفيد 
 شباب املالليين/النصر الرياض ي  كبار رشيد اليوسفي L588691 شباب املالليين  سب الحكم 

24-10-2022  
مبارتان + مبارتان نافذتان

 موقوفتا التنفيد 
 رجاء البوغاز/شباب أزال  إداري  مراد بودهان  L624314 شباب أزال سب الحكم 

 كأس العرش 



 

 استدراك : استدراكا  للخطأ الوارد في املحضر رقم 2 بتاريخ 2022/10/21 بخصوص سبب و مدة توقيف الال عب محسن  ابن الصديق  من فريق أ مل الفنيدق حيث جاء التصحيح كما يلي:  

 

 

 و رفعت الجلسة على الساعة الخامسة والنصف مساء

24-10-2022  أمل الفنيدق /ماط بي  العب  أحرش ي   زكرياء LF594005 أمل الفنيدق  تدخل عنيف  مبارة نافذة  

10/10/2022  سبورتينغ أريج طنجة / مدرسة العرائش كبار يوسف بنصالح  LA132754 مدرسة العرائش حصول على  إندارين مبارة نافدة 

ــها تاريــــــخ بدايتها  الفريـــــــــق مـــدة العقوبة والغرامة املالية سببـــــــــــ
الرخــصة     قمر 

 أوالبطاقة
 املبــــــــــــــــــــــاراة الفئة االســــــم والنسب

 القسم املمتاز

 سب الحكم  2022-10-17
مبارتان موقوفتا + مبارتان نافذتان

 التنفيد 
 أمل الفنيدق / وداد طنجة كبار محسن بن الصديق LF50205 أمل الفنيدق


