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265/2021                                                                                                                            03/03/2021 

:  األعضاءالسادةحضورعبداللطٌف زكودوببرئاسة السٌد الخامسة والنصف مساءافتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتارٌخ المشار إلٌه أعاله وذلك على الساعة 
 .وعبدالقادربوقعٌج - عبد الصمد اخرٌبش

 القسم الرابع 

 

21-02-2021 الحكامسب    
 مبارٌات موقوفة 2+ مبارٌات نافذة 2

  التنفٌد
جبل درسة.ج جبل درسة.ج/ وفاق امتار  كبار نورالدٌن المعلٌتً 175592   

21-02-2021 جبل درسة.ج سنتان نافذتان ضرب الحكم  جبل درسة.ج/ وفاق امتار  كبار بالل الدراز 150676   

21-02-2021  
الحكم المساعد االول سب 

 والمندوب
مبارٌات نافذة6 جبل درسة.ج  جبل درسة.ج/ وفاق امتار  مدرب جعفر المكودي 52196   

2021-03-01: بتارٌخ09محضر رقم  

 الفرٌـــــــــق مـــدة العقوبة والغرامة المالٌة سببـــــــــــــها تارٌــــــخ بداٌتها
ر الرخــصة    

 أوالبطاقة
 المبــــــــــــــــــــــاراة الفئة االســــــم والنسب

 القسم الممتاز

25-02-2021  سب الخصم 
مباراة موقوفة  + مبارتان نافذتان 

 التنفٌد
امل الفنٌدق/ الشباب االصٌلً  كبار ٌوسف بن المعلم 144841 امل الفنٌدق  

 القسم الثالث

 

21-02-2021 شباب ازال/ اجاكس المضٌق  كبار علً البناي LG32065 اجاكس المضٌق مباراة نافذة سلوك مشٌن   

21-02-2021  احتجاج عنٌف على الحكم 
مباراة موقوفة  + مبارتان نافذتان 

 التنفٌد
شباب ازال/ اجاكس المضٌق  مدرب ٌوسف ابن زٌاتن 51865 اجاكس المضٌق  

21-02-2021  اجاكس المضٌق مباراة نافذة سلوك مشٌن 
 

52077 
شباب ازال/ اجاكس المضٌق  مسٌر سفيان اشراو  

21-02-2021 الحكامسب    
 مبارٌات موقوفة 2+ مبارٌات نافذة 2

  التنفٌد
شباب ازال/ اجاكس المضٌق  كبار ابراهٌم الصبٌحً 170411 اجاكس المضٌق  



21-02-2021 الحكام سب   مبارٌات نافذة6  جبل درسة.ج  جبل درسة.ج/ وفاق امتار  مسٌر محمد دٌهاج 51186   

 الفئات الصغرى

25-02-2021  
تكسٌر فرصة سانحة 

 للتسجٌل
نجوم ابٌرٌا/ شباب طنجة  شبان الزبٌر الوسٌنً KB224490 شباب طنجة مباراة نافذة  

31-01-2021 مدرسة العرائش/ وفاء العرائش  فتٌان نبٌل عٌاد C c 008 مدرسة العرائش مباراة نافذة للحصول على انذارٌن   

01-02-2021 الرجاء القصري/ السالم القصري  فتٌان مروان سنونً C c 0036 الرجاء القصري مباراة نافذة سلوك مشٌن   

01-02-2021 الرجاء القصري/ السالم القصري  فتٌان سٌفالدٌن مرٌنً C c 004 السالم القصري مباراة نافذة استعمال قوة مفرطة   

13-02-2021 اطلس طنجة/ شباب السانٌة  شبان عبد هللا البقالً 163075 اطلس طنجة مباراة نافذة للحصول على انذارٌن   

14-02-2021 الحكامسب    
 مبارٌات موقوفة 2+ مبارٌات نافذة 2

  التنفٌد
النادي الطنجً/ حسنٌة طنجة  شبان اسامة الحراق KB201447 حسنٌة طنجة  

14-02-2021  سب الحكم 
 مبارٌات موقوفة 3+ مبارٌات نافذة 3

  التنفٌد
شباب السعادة/ جوهرة مسنانة  مسٌر الحسٌن البقالً KB201541 شباب السعادة  

16-02-2021 الحكامسب    
 مبارٌات موقوفة 2+ مبارٌات نافذة 2

  التنفٌد
شباب درادب/ اطلس الحرارٌن  شبان ٌوسف الزٌاتً 160399 اطلس الحرارٌن  

16-02-2021 شباب درادب/ اطلس الحرارٌن  شبان عمر العسري 163282 اطلس الحرارٌن سنتان نافذتان ضرب الحكم   

16-02-2021 الحكامسب    
 مبارٌات موقوفة 2+ مبارٌات نافذة 2

  التنفٌد
شباب درادب/ اطلس الحرارٌن  شبان ودٌع الصوالحً KB221912 اطلس الحرارٌن  

16-02-2021 شباب درادب/ اطلس الحرارٌن  مدرب عثمان الشولً 52165 اطلس الحرارٌن مباراة نافذة احتجاج عنٌف على الحكم   

08-02-2021 الحكامسب    
 مبارٌات موقوفة 2+ مبارٌات نافذة 2

  التنفٌد
رجاء بنً مكادة/ رابطة طنجة  شبان عبدالحً الوهابً 182721 رجاء بنً مكادة  

 و رفعت الجلسة على السابعة مساء

 

 
 


