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 .لببن اليىسسف و سميت البذسر :  و السيذجينعبذ الصمذاخشيبط:العحى السيذووححىس  بشئاست السيذ عبذاللطيف صهىدالثاهيت عضش صوالا افتتحت الجلست بملش العصبت بالتاسيخ املضاس إليه أعاله ورلك على الساعت 

23/03/2023 بتاسيخ30مححش سكم  

 السشيـــــــــم سببـــــــــــــها مـــذة العلىوت والغشامت املاليت جاسيــــــخ بذايتها
 الشخــصت    كمس

 أوالبطاكت
 املبــــــــــــــــــــــاساة السئت الاســــــم واليسب

 اللسم  وو 

13/03/2023 هالو طىجت/ نهحت باب بشد  مذسب عض الذيً اليىسسف K397501 هالو طىجت احتجاج عىيف مباساة هافزة   

20/03/2023  
مباسجين مىكىفت + مباسجين هافزجين 

 التىسيز
 صباب سيذر ادسيس/ وفاق أمتاس  هباس يىسف أكياب 087052M98 وفاق أمتاس سب الحىم

20/03/2023  صباب سيذر ادسيس/ وفاق أمتاس  إداسر  هىس الذيً الشوىن  LC288489 وفاق أمتاس احتجاج عىيف مباساة هافزة 

20/03/2023 الشمال القصري/ شباب طنجة  هباس عبذ الىشيم العضور 070794M86 صباب طىجت الحصىو على إهزاسيً مباساة هافزة    

20/03/2023  
مباسياث مىكىفت 3+ مباسياث هافزة 3

 التىسيز
حسنية ترجيست/ نادي الغندوري  مساعذ مذسب عذهان املشابط R308242 حسييت جشجيست سب الحىم  

20/03/2023  
مباسجين مىكىفت + مباسجين هافزجين 

 التىسيز
صباب  صهش/ وفاق طىجت  هباس ادم املخلىفي 044835M04 صباب  صهش سب الحىم  

20/03/2023  
مباسجين مىكىفت + مباسجين هافزجين 

 التىسيز
صباب  صهش/ وفاق طىجت  هباس عمش سعىد 044837M99 صباب  صهش سب الحىم  

20/03/2023  
مباسجين مىكىفت + مباسجين هافزجين 

 التىسيز
الىصش  الشياض ي/ هالو طىجت  هباس يىسف بىمىس ن KB111925 هالو طىجت البصم على الخصم  

20/03/2023  
مباسجين مىكىفت + مباسجين هافزجين 

 التىسيز
الىصش  الشياض ي/ هالو طىجت  هباس أصشف هبيبي 036984M06 الىصش  الشياض ي البصم على الخصم  

20/03/2023 الىصش  الشياض ي/ هالو طىجت  هباس ياسين بلىافي 036971M95 الىصش  الشياض ي الحصىو على إهزاسيً مباساة هافزة   

20/03/2023 نهحت وصان/ صباب املالليين  هباس خالذ أكبار 090577M99 صباب املالليين سلىن ال سياض ي مباساة هافزة   

20/03/2023 مباراة موقوفة + مبارتين نافذتين  
 التنفبذ

نهحت وصان/ صباب املالليين  هباس هىس الذيً أميزان 060363M99 صباب املالليين سب الخصم  

20/03/2023 مبارتين + مبارتين نافذتين  
 موقوفة التنفبذ

نهحت وصان/ صباب املالليين  هباس عبذ هللا حىيف  018273M94 نهحت وصان سب الحىم  



 

 

ءمساالساعت الثالثت و سفعت الجلست على   

20/03/2023 ماط بف/ أمل أيت كمشة  هباس مصطسف مشصهيىر  087411M99 أمل أيت كمشة جذخل عىيف مباساة هافزة   

 اللسم الثاوف

20/03/2023  هجاح الضيىاث/ سجاء طىجت  هباس عبذ الشحمان طالو 073474M98 هجاح الضيىاث الحصىو على إهزاسيً مباساة هافزة 

20/03/2023  املىاس الشياض ي/ الذفاع الشياض ي  هباس عثمان بيلىو  056145M02 املىاس الشياض ي إحتجاج عىيف مباساة هافزة 

20/03/2023  املىاس الشياض ي/ الذفاع الشياض ي  هباس عبذ الىشيم صبان KB235469 الذفاع الشياض ي إحتجاج عىيف مباساة هافزة 

20/03/2023  
مباسياث مىكىفت 3+ مباسياث هافزة 3

 التىسيز
 هادر مشجيل/ سبىسجيىغ الضاون  ممرض أيمً املايل K533914 هادر مشجيل سب الحىم

20/03/2023  هادر مشجيل/ سبىسجيىغ الضاون  مدرب محمذ العذار LC25552 سبىسجيىغ الضاون  احتجاج عىيف مباساة هافزة 

20/03/2023  
مباسياث مىكىفت 3+ مباسياث هافزة 3

 التىسيز
 هادر مشجيل/ سبىسجيىغ الضاون  إداسر  معاد البغذادر LE7923 هادر مشجيل سب الحىم

20/03/2023 د غرامة 2000+ شهور نافذة6 

 مالية
 صباب السىيذق/ بايش باب الىىادس  مذسب طاسق اللصيير  LE3926 بايش باب الىىادس ضشب الحىم

20/03/2023 مباريات نافذة4   صباب السىيذق/ بايش باب الىىادس  هباس محمذ أمين دسيىش 007662M95 بايش باب الىىادس محاولت  ضشب الحىم 

20/03/2023  أمل بذسويً/ سهان الساهيت  هباس أسامت إمىاديً 054821M00 سهان الساهيت الحصىو على إهزاسيً مباساة هافزة 

20/03/2023  أمل بذسويً/ سهان الساهيت  هباس عادو حشواث KB267518 أمل بذسويً الحصىو على إهزاسيً مباساة هافزة 


