
                                                                                                                                                                                                 

11/11/2022 التاريخ:                                                                                                                                                                                                                                           187   العدد:  

          

 

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

11/11/2022بتاريخ  50  حضر رقمم  

ــها مـــدة العقوبة والغرامة املالية تاريــــــخ بدايتها  الفريـــــــــق سببـــــــــــ
الرخــصة     قمر 

 أوالبطاقة
 املبــــــــــــــــــــــاراة الفئة االســــــم والنسب

 القسم املمتاز 

07-11-2022  طلبة طنجة / ف.س العرائش كبار يانعدنان أجل 024378M03 طلبة طنجة الحصول على إنذارين مباراة نافذة 

07-11-2022 مباريات نافذة 4   جوهرة تدغين كتامة / رجاء بني مكادة كبار عادل عيود 023395M01 جوهرة تدغين كتامة اإلعتداء على الحكممحاولة  

07-11-2022  
مبارتين نافذتين+مبارتين 

 موقوفتا التنفيذ
 جوهرة تدغين كتامة / رجاء بني مكادة كبار محفوظ احدوش RC35355 جوهرة تدغين كتامة سب الحكم

07-11-2022  
مبارتين نافذتين+مبارتين 

 موقوفتا التنفيذ
 جوهرة تدغين كتامة / رجاء بني مكادة كبار عبد الفتاح خريص ي 012324M00 جوهرة تدغين كتامة سب الحكم

07-11-2022  جوهرة تدغين كتامة / رجاء بني مكادة ملعب ب اساكنعمل  جوهرة تدغين كتامة اعتراض طريق الحكام توبيخ 

07-11-2022  اتحاد طنجة البالية / نادي الفنيدق كبار عبد املنعم لحالوي  026941M00 اتحاد طنجة البالية الحصول على إنذارين مباراة نافذة 

07-11-2022  شباب بنديبان / شباب الدرادب كبار أيوب بنخدة KB181535 شباب الدرادب الحصول على إنذارين مباراة نافذة 

07-11-2022  اتحاد امزورن / جوهرة مسنانة كبار يوسف الطازكا 027314M29 جوهرة مسنانة سب الجمهور  مبارتان نافذتان 

07-11-2022  اتحاد الرياض ي اصيال / جوهرة العرائش كبار جمال الحجوي  LB204967 جوهرة العرائش احتجاج عنيف مباراة نافذة 

 القسم األول 

31/10/2022  نهضة وزان / شباب املالليين مسير ادريس الحريزي  GM22384 نهضة وزان احتجاج عنيف مباراة نافذة    

 أطلس طنجة / حسنية طنجة كبار زكرياء لقطيطي KB214116 أطلس طنجة الحصول على إنذارين مباراة نافذة 2022/11/04

07-11-2022  شباب أوالد حمايد / أطلس مرتيل كبار محمد عبد الحق LE27057 طلس مرتيل الحصول على إنذارين مباراة نافذة 

07-11-2022  وفاق أمسا / أوملبيك وادي الو كبار شاكر الزيتاني L690303 وفاق أمسا الحصول على إنذارين مباراة نافذة 



07-11-2022 وادي الووفاق أمسا / أوملبيك  كبار حمزة أيت الحاج LE31353 أوملبيك وادي الو الحصول على إنذارين مباراة نافذة   

07-11-2022  
مباريات 3مباريات نافذة + 3

 موقوفة التنفيذ
 شباب حيضرة / نهضة وزان مدرب محمد العلقاوي  LF23168 شباب حيضرة سب الحكم املساعد

07-11-2022  
مباريات 3مباريات نافذة + 3

 موقوفة التنفيذ
/ وفاق طنجة شباب األزهر  مسير محمد أوالد بوحمما L390249 شباب األزهر سب الحكم  

07-11-2022  ماط بي / أمل أيت قمرة كبار عبد املحسن الفاس ي R349202 أمل أيت قمرة الحصول على إنذارين مباراة نافذة 

07-11-2022  
مباريات 3مباريات نافذة + 3

 موقوفة التنفيذ
قمرة ماط بي / أمل أيت مدرب منير العزاوي  R256607 أمل أيت قمرة اتهام الحكم بالتحيز  

07-11-2022  
مباريات 3مباريات نافذة + 3

 موقوفة التنفيذ
 ماط بي / أمل أيت قمرة ممرض دليك أشهبار R330571 أمل أيت قمرة سب الحكم

07-11-2022  
مبارتين نافذتين+مبارتين 

 موقوفتا التنفيذ
 القصري رجاء العرائش / أوملبيك  كبار بالل هبول  LB223858 أوملبيك القصري  سب الحكم

07-11-2022  سبورتينغ أريج طنجة / نجوم طنجة كبار أسامة العمراني K582349 سبورتينغ أريج طنجة تكسير فرصة سانحة للتسجيل مباراة نافذة 

07-11-2022  نجاح طنجة / مولودية تطوان كبار يوسف أغوالذ L657998 مولودية تطوان تكسير فرصة سانحة للتسجيل مباراة نافذة 

07-11-2022  
مبارتين نافذتين+مباراة موقوفة 

 التنفيذ
 نهضة كورزيانة / السالم القصري  كبار أيوب الوهابي KB138469 نهضة كورزيانة سب الخصم

07-11-2022  
مبارتين نافذتين+مبارتين 

 موقوفتا التنفيذ
 / السالم القصري  نهضة كورزيانة كبار رضوان بنعبود KB184952 نهضة كورزيانة سب الحكم املساعد

07-11-2022  
مبارتين نافذتين+مباراة موقوفة 

 التنفيذ
 السوس ي حمزة LB202376 السالم القصري  سب الخصم

 كبار
 نهضة كورزيانة / السالم القصري 

07-11-2022  
مبارتين نافذتين+مباراة موقوفة 

 التنفيذ
 املحيط األصيلي / نهضة الفنيدق كبار عبد اللطيف بنعبود KA59818 املحيط األصيلي ضرب الخصم

07-11-2022  
مبارتين نافذتين+مباراة موقوفة 

 التنفيذ
 املحيط األصيلي / نهضة الفنيدق كبار سعيد عبد الرحمان L758700 نهضة الفنيدق ضرب الخصم

 القسم الثاني

07-11-2022  ميناء مرينا / أمل طنجة كبار محمد منيزور  CD728772 ميناء مرينا الحصول على إنذارين مباراة نافذة 

07-11-2022  
مباريات 3مباريات نافذة + 3

 موقوفة التنفيذ
 ميناء مرينا / أمل طنجة مسير زكرياء أوالد علي K563694 أمل طنجة سب املندوب

07-11-2022  / وفاق تطوان ج.جبل درسة كبار زكرياء بهلول  L665685 ج.جبل درسة الحصول على إنذارين مباراة نافذة 

07-11-2022  
مباريات 3مباريات نافذة + 3

 موقوفة التنفيذ
 نجم الفنيدق / باير باب النوادر مدرب طارق القصيري  LE3926 باير باب النوادر سب الحكم

07-11-2022  
مباريات 3مباريات نافذة + 3

 موقوفة التنفيذ
 ج.أيت حذيفة / اتحاد بني بوعياش ممرض عبد االله أحرش ي R372314 ج.أيت حذيفة سب الحكم



 

 

 و رفعت الجلسة على الساعة الخامسة والنصف مساء


