
 
 
 

 
 

 

21/11/2022                                                                                                                                                                         209العدد :   
 

 

 

 

السيد عضو لو البنى ليوسفي :والعضوية السيدة عبد اللطيف زكود برئاسة السيد  العاشرة صباحا عبر تقنية الفيديو افتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ املشار إليه أعاله وذلك على الساعة 

 .  حسن بغار 

 

21/11/2022بتاريخ: 01محضر رقم   

ـــــخ بدايتها ــــــها تاريـ ـــ والغرامة املالية مـــدة العقوبة سببــــ ــــــق   الفريـــ
ر الرخــصة    

 أوالبطاقة
ــــاراة الفئة االســــــم والنسب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  املبـ

النسوية ملمتاز القسم ا  

14/11/2022  أوملبيك القصري / وداد طنجة كبار سكينة شكادة LB220476 أوملبيك القصري  مبارة نافذة  سلوك ال رياض ي  

14/11/2022  أوملبيك القصري / وداد طنجة كبار سكينة الشافي LB251459 أوملبيك القصري  مبارة نافذة  سلوك ال رياض ي  

14/11/2022  أوملبيك القصري / وداد طنجة كبار أزهر العماري  LB259965 أوملبيك القصري  مبارة نافذة  سلوك ال رياض ي  

14/11/2022 القصري أوملبيك  مبارة نافذة  سلوك ال رياض ي    LB253826 أوملبيك القصري / وداد طنجة كبار دعاء سيتي 

14/11/2022  أوملبيك القصري / وداد طنجة كبار صفاء روبيو LB254464 أوملبيك القصري  مبارة نافذة  سلوك ال رياض ي  

14/11/2022  اإلعتداء على الخصم  
مباريات  3مباريات نافذة +  3

 موقوفتا التنفيذ 
 أوملبيك القصري / وداد طنجة كبار عزيزة أرحوميش  LB263018 أوملبيك القصري 

14/11/2022  أوملبيك القصري / وداد طنجة كبار اية فقيهي KB256027 وداد طنجة مبارة نافذة  سلوك ال رياض ي  

14/11/2022 طنجةأوملبيك القصري / وداد  كبار اية املمونص ي K623579 وداد طنجة مبارة نافذة  سلوك ال رياض ي    

14/11/2022  أوملبيك القصري / وداد طنجة كبار سلمى البقالي KB190910 وداد طنجة مبارة نافذة  سلوك ال رياض ي  

14/11/2022  أوملبيك القصري / وداد طنجة كبار حفيظة فتوح K616175 وداد طنجة مبارة نافذة  سلوك ال رياض ي  

14/11/2022 طنجةوداد  مبارة نافذة  سلوك ال رياض ي    KB250218 أوملبيك القصري / وداد طنجة كبار ماجدة أوالد قاسم 



 

 

 الواحدة والنصف بعد الزوال رفعت الجلسة على الساعة 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

14/11/2022  أوملبيك القصري / وداد طنجة كبار هدى بن حازم KB266749 وداد طنجة مبارة نافذة  سلوك ال رياض ي  

14/11/2022  

اإلعتداء على الخصم  

والتسبب في أحداث ال 

 رياضية

 أوملبيك القصري / وداد طنجة كبار فدوى الحراق KB248651 وداد طنجة مباريات نافذة  6

14/11/2022  ضرب الخصم  
مباريات  3مباريات نافذة +  3

 موقوفتا التنفيذ
 أوملبيك القصري / وداد طنجة مدرب عدنان البراق KB216873 وداد طنجة

14/11/2022  ضرب الخصم  
مباريات  3مباريات نافذة +  3

 موقوفتا التنفيذ
طنجةوداد   K606803 أوملبيك القصري / وداد طنجة مسير عز الدين أعراب 

21/11/2022  
تكسير فرصة سانحة 

 للتسجيل 
 املنار الرياض ي / أوملبيك القصري  كبار خديجة ميزاني  K593154 املنار الرياض ي  مبارة نافذة 


