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257/2021                                                                                                                                       26/02/2021 
 األعضاء حضورب و عبداللطٌف زكودبرئاسة السٌد الخامسة والنصف مساءافتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتارٌخ المشار إلٌه أعاله وذلك على الساعة 

 .بوقعٌج  القادر عبد و- عبد الصمد اخرٌبش:  السادة

 الفرٌـــــــــق مـــدة العقوبة والغرامة المالٌة سببـــــــــــــها تارٌــــــخ بداٌتها
ر الرخــصة    

 أوالبطاقة
 المبــــــــــــــــــــــاراة الفئة االســــــم والنسب

 القسم الممتاز

22-02-2021 س باب تازة.ف مباراة نافذة للحصول على انذارٌن  المحٌط االصٌلً/ س باب تازة .ف كبار انوار اوالد ٌحً 159838   

21-02-2021 اطلس مرتٌل/ شباب الدغالٌٌن  كبار زكرٌاء بنزكري LE14742 اطلس مرتٌل مباراة نافذة للحصول على انذارٌن   

22-02-2021 س ادرٌس.ش مباراة نافذة للحصول على انذارٌن  طنجة البالٌة.ا/ س ادرٌس .ش كبار حمزة برورة 144809   

22-02-2021  سب الحكم 
 مبارٌات موقوفة 3+ مبارٌات نافذة 3

  التنفٌد
امثعة.ح محمد بنطاهر 50636 الرجاء القصري اولمبٌك وزان/ الرجاء القصري    

15-01-2021  
المشاركة فً المباراة رغم 

 عقوبة التوقٌف
المحٌط االصٌلً/ س باب تازة .ف كبار نجٌب الحراق 164110 المحٌط االصٌلً مباريات  نافذة3+ نافذة اة مبار 1  

08-02-2021  
المشاركة فً المباراة رغم 

 عقوبة التوقٌف
السالم القصري/ امل راس لوطا  كبار ٌوسف بوعطٌة 141166 امل راس لوطا مباريات  نافذة3+ نافذة اة مبار 1  

 القسم الثالث

22-02-2021   الخصمضرب 
مباراة موقوفة  + مبارتان نافذتان 

 التنفٌد
شباب العوامة/ حسقٌة طنجة  كبار محمد علوي قصً 157787 حسنٌة طنجة  

22-02-2021  سب الخصم 
مباراة موقوفة  + مبارتان نافذتان 

 التنفٌد
شباب العوامة/ حسقٌة طنجة  كبار عبدالرحٌم العاللً 179340 شباب العوامة  

22-02-2021  سب الخصم 
مباراة موقوفة  + مبارتان نافذتان 

 التنفٌد
 نهضة المضٌق

 

LG16256 
شباب االزهر/ نهضة المضٌق  كبار عمر االندلوسً  

22-02-2021 الحكامسب   مبارٌات نافذة6  شباب االزهر/ نهضة المضٌق  مسٌر محمد بن مرزوق L473009 شباب االزهر   

22-02-2021  
تكسٌر فرصة سانحة 

 للتسجٌل
رهان السانٌة/ اطلس طنجة  كبار بالل المجدوب 147410 رهان السانٌة مباراة نافذة  

22-02-2021  سب الحكم 
 مبارٌات موقوفة 2+ مبارٌات نافذة 2

  التنفٌد
نجوم طنجة/ طلبة طنجة  كبار اٌوب الصباري GJ31410 نجوم طنجة  

21-02-2021 نهضة وزان/ مدرسة العرائش  كبار عماد بركوشً 165685 نهضة وزان مباراة نافذة للحصول على انذارٌن   

21-02-2021 نهضة وزان/ مدرسة العرائش  كبار حمزة بوفرٌد LA128000 مدرسة العرائش مباراة نافذة للحصول على انذارٌن   

21-02-2021 نادي الغندوري/ شباب طنجة  كبار المهدي حرشان 155027 شباب طنجة مباراة نافذة للحصول على انذارٌن   

2021-02-25: بتارٌخ08محضر رقم  



 القسم الرابع 

22-02-2021  سب الحكم 
 مبارٌات موقوفة 2+ مبارٌات نافذة 2

  التنفٌد
اتلتٌك مرتٌل/ باٌر باب النوادر  كبار محمد حاجً 169568 اتلتٌك مرتٌل  

 

 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22-02-2021  سب الحكم 
 مبارٌات موقوفة 2+ مبارٌات نافذة 2

  التنفٌد
نادي مرتٌل/ اولمبٌك واد الو  كبار محمد زبرون 170840 اولمبٌك واد الو  

22-02-2021  سب الحكم المساعد 
 مبارٌات موقوفة 2+ مبارٌات نافذة 2

  التنفٌد
اوالد احمٌد.ج اولمبٌك القصري/ اوالد احمٌد .ج كبار ٌوسف الموساتً 154763   

21-02-2021 سوق الطلبة.ج مباراة نافذة للحصول على انذارٌن  رجاء العرائش/ سوق الطلبة .ج كبار رشٌد باٌر 164369   


