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

25/11/2022بتاريخ  07  حضر رقمم  

العقوبة والغرامة املاليةمـــدة  تاريــــــخ بدايتها ــها   الفريـــــــــق سببـــــــــــ
الرخــصة     قمر 

 أوالبطاقة
 املبــــــــــــــــــــــاراة الفئة االســــــم والنسب

 القسم املمتاز 

18/11/2022  شباب الدرادب / طلبة تطوان كبار ياسين بوجمعة 027201M01 شباب الدرادب الحصول على إنذارين مباراة نافذة 

21/11/2022  
مبارتين نافذتين+مبارتين 

 موقوفتا التنفيذ
 جوهرة العرائش / شباب بنديبان كبار محمد خباز LB140560 جوهرة العرائش ضرب الخصم

21/11/2022  ف.س العرائش / اتحاد إمزورن  كبار محمد العبدالوي  R364682 اتحاد إمزورن  الحصول على إنذارين مباراة نافذة 

21/11/2022  ف.س العرائش / اتحاد إمزورن  كبار محمد الراض ي 0226668M01 ف.س العرائش الحصول على إنذارين مباراة نافذة 

21/11/2022 مباريات نافذة 8   ف.س العرائش / اتحاد إمزورن  كبار ياسين الزاوي  032721M98 ف.س العرائش ضرب الحكم املساعد 

 القسم األول 

21/11/2022  أوملبيك القصري / وفاق أمسا كبار جمال السويف LB245560 أوملبيك القصري  الحصول على إنذارين مباراة نافذة 

21/11/2022  أوملبيك القصري / وفاق أمسا كبار سهيل الفحص ي L678491 وفاق أمسا كسر فرصة سانحة للتسجيل مباراة نافذة 

21/11/2022  أطلس مرتيل / شباب السانية كبار علي نصيب XA129963 أطلس مرتيل الحصول على إنذارين مباراة نافذة 

21/11/2022  
مبارتين نافذتين+مبارتين 

 موقوفتا التنفيذ
 نهضة طنجة / أتلتيك مشالوة كبار إلياس حداد KA68435 أتلتيك مشالوة ضرب الخصم

21/11/2022  نهضة طنجة / أتلتيك مشالوة كبار الوهابي حمزة L676653 أتلتيك مشالوة الحصول على إنذارين مباراة نافذة 

21/11/2022  أهلي العوامة / املاط بي مدرب ياسين أزناك KB86899 أهلي العوامة الحصول على إنذارين مباراة نافذة 

21/11/2022  هالل طنجة / نهضة وزان كبار يوسف بن موس ى KB111928 هالل طنجة الحصول على إنذارين مباراة نافذة 

21/11/2022  هالل طنجة / نهضة وزان كبار نوفل شلبي GM223625 نهضة وزان الحصول على إنذارين مباراة نافذة 



 

 

 و رفعت الجلسة على الساعة الخامسة والنصف مساء

 القسم الثاني

21/11/2022  ج.أيت حذيفة / شباب ميرادور  كبار أمين حمدان R377307 شباب ميرادور  الحصول على إنذارين مباراة نافذة 

21/11/2022  املنار الرياض ي / شباب العوامة كبار عمر ديانا LB258284 شباب العوامة سانحة للتسجيل تكسير فرصة مباراة نافذة 

 الفئات الصغرى 

21/11/2022  املد األزرق / وفاق طنجة صغار أنوار الدغمة CC11 املد األزرق الحصول على إنذارين مباراة نافذة 

21/11/2022  املد األزرق / وفاق طنجة صغار محسن حلت CC6 املد األزرق الحصول على إنذارين مباراة نافذة 

21/11/2022  املد األزرق / وفاق طنجة صغار ادم النابي CC12 وفاق طنجة الحصول على إنذارين مباراة نافذة 

21/11/2022  طلبة طنجة / اتحاد طنجة البالية صغار محمد ياسين املراري  CC003 اتحاد طنجة البالية تدخل عنيف مباراة نافذة 

21/11/2022  طلبة طنجة / اتحاد طنجة البالية صغار ياسر أوالد عبد الرحمان 173543 اتحاد طنجة البالية الحصول على إنذارين مباراة نافذة 

21/11/2022  أندلس طنجة / النصر الرياض ي صغار محمد أتنيبار CC10 أندلس طنجة الحصول على إنذارين مباراة نافذة 

21/11/2022  
نافذتين+مبارتين مبارتين 

 موقوفتا التنفيذ
 وداد طنجة / اتحاد طنجة البالية فتيان وليد بوشتى 170265 اتحاد طنجة البالية ضرب الخصم

21/11/2022  اتحاد طنجة / أجاكس طنجة فتيان الطلحاوي منصف CC01 اتحاد طنجة تكسير فرصة سانحة للتسجيل مباراة نافذة 

21/11/2022  وفاق طنجة / رجاء بني مكادة فتيان محمد الحضري  CC13 وفاق طنجة الحصول على إنذارين مباراة نافذة 

21/11/2022  نهضة مرتيل / نجم الفنيدق فتيان نصير حداد LF65603 نجم الفنيدق الحصول على إنذارين مباراة نافذة 

21/11/2022  
مبارتين نافذتين+مبارتين 

 موقوفتا التنفيذ
 نهضة مرتيل / نجم الفنيدق فتيان عامر النحاس LF66663 نجم الفنيدق سب الحكم

21/11/2022  
مبارتين نافذتين+مبارتين 

 موقوفتا التنفيذ
 اتحاد الباريو / نادي مرتيل فتيان مروان العطار CC17 اتحاد الباريو  ضرب الخصم

21/11/2022  
مبارتين نافذتين+مبارتين 

 موقوفتا التنفيذ
 اتحاد الباريو / نادي مرتيل فتيان عبد الواحد الزنان CC09 نادي مرتيل ضرب الخصم


