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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 

03/11/2022بتاريخ  40  حضر رقمم  

ــها مـــدة العقوبة والغرامة املالية تاريــــــخ بدايتها  الفريـــــــــق سببـــــــــــ
الرخــصة     قمر 

 أوالبطاقة
 املبــــــــــــــــــــــاراة الفئة االســــــم والنسب

 القسم املمتاز 

31/10/2022  سب الحكم املساعد 
مبارتان نافذتان + مبارتان 

 موقوفتا التنفيذ
 مسنانة / س ا ب مغرب طنجةجوهرة  كبار إبراهيم الحراق 025794M00 س ا ب مغرب طنجة

31/10/2022  شباب الدرادب / اتحاد الرياض ي أصيال كبار عز الدين شايو KA65609 اتحاد الرياض ي أصيال مباراة نافذة الحصول على إنذارين 

 / اتحاد الرياض ي أصيال شباب الدرادب كبار مراد الحناس ي KH65913 اتحاد الرياض ي أصيال مباراة نافذة الحصول على إنذارين 2022/10/31

 سب الحكم 2022/10/31
مبارتان نافذتان + مبارتان 

 موقوفتا التنفيذ
 نادي الفنيدق / رجاء الحسيمة كبار وليد بوشتى 027296M99 رجاء الحسيمة

 اتهام الحكم بالتحيز 2022/10/31
مبارتان نافذتان + مبارتان 

 موقوفتا التنفيذ
 ف.س العرائش / وداد طنجة كبار الحانيمنير  LA161721 ف.س العرائش

 رجاء بني مكادة / اتحاد امزورن  مدرب مساعد هشام لحادا R245603 اتحاد امزورن  مباراة نافذة احتجاج عنيف 2022/10/31

اتحاد امزورن رجاء بني مكادة /  كبار أشرف العشيري  RB19251 اتحاد امزورن  مباراة نافذة تكسير فرصة سانحة للتسجيل 2022/10/31  

 رجاء بني مكادة / اتحاد امزورن  مسير محمد الجميلي R262306 اتحاد امزورن  مباراة نافذة احتجاج عنيف 2022/10/31

 القسم األول 

 فتح الرواض ي / ا.ف.س طنجة كبار سعيد البقالي KB197278 ا.ف.س طنجة مباراة نافذة الحصول على إنذارين 2022/10/24

 ج.ابن بطوطة / هالل سيدي ادريس مسير مصطفى الزويدي K206311 ج.ابن بطوطة مباراة نافذة احتجاج عنيف 2022/10/24

 ضرب الخصم 2022/10/24
مبارتان نافذتان + مباراة 

 موقوفة التنفيذ
 ج.ابن بطوطة / هالل سيدي ادريس كبار ادم كتبي K579928 ج.ابن بطوطة

 سب الخصم 2022/10/24
نافذتان + مباراة  مبارتان

 موقوفة التنفيذ
 ج.ابن بطوطة / هالل سيدي ادريس كبار هشام الجباري  KB257988 هالل سيدي ادريس



 

 

 و رفعت الجلسة على الساعة الخامسة والنصف مساء

الفنيدقنهضة  مباراة نافذة الحصول على إنذارين 2022/10/31  K604376 نهضة الفنيدق / نهضة طنجة كبار محمد بولعيش 

 اتحاد بئر الشفاء / نهضة بئر الشفاء كبار عمر الحمام KB201692 نهضة بئر الشفاء مباراة نافذة تدخل عنيف 2022/10/31

 نادي الشراقة / رجاء طنجة كبار عبد الغني ابن فاروق D680285 رجاء طنجة مباراة نافذة الحصول على إنذارين 2022/10/31

 اتحاد الباريو / نجم الفنيدق كبار ايمن اضبيب L628634 اتحاد الباريو مباراة نافذة الحصول على إنذارين 2022/10/31

 سب املندوب 2022/10/31
مبارتان نافذتان + مبارتان 

 موقوفتا التنفيذ
 / نجم الفنيدق اتحاد الباريو  كبار محمد اليدري افيالل LF6337 نجم الفنيدق

 الشبان

 وفاق امسا / جبل درسة شبان أشريف أخريف L697200 جبل درسة مباراة نافذة الحصول على إنذارين 2022/10/31

 نهضة مرتيل / شباب املضيق شبان حاتم ابهجور  LG48252 شباب املضيق مباراة نافذة تدخل عنيف 2022/10/31

 نهضة مرتيل / شباب املضيق شبان وديع زوهار 025529M04 شباب املضيق مباراة نافذة تدخل عنيف 2022/10/31


