
 

02/20/0208التاريخ:                                                                                                                                                                                                                                     833العدد:   
 

 
 

 لبنى اليوسفي و سمية البدري. :و السيدتين عبد الصمداخريبش:العضو السيدبرئاسة السيد عبداللطيف زكودوبحضور  الثانية بعد الزوالافتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ املشار إليه أعاله وذلك على الساعة 

02/20/0208بتاريخ  30محضر رقم  

ـــــها مـــدة العقوبة والغرامة املالية تاريــــــخ بدايتها ــ ـــ ــــق سببـــ ــ  الفريـــ
الرخــصة     قمر 

 أوالبطاقة
ــــم والنسب ــــاراة الفئة االســ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  املبــ

 القسم الثاني

20/20/0208  
مباريات نافذة +  غرامة مالية  3

درهم2202  
 شباب ميرادور / أمل إمزورن  كبار املكاوي عبيد  R368906 شباب ميرادور  ضرب الحكم

20/20/0208  شباب بني عبد هللا / ج.أيت حذيفة كبار محمد أكومي R367602 ج.أيت حذيفة الحصول على إنذارين مباراة نافذة 

20/20/0208  
وقوفتا مبارتين نافذتين + مبارتين م

 التنفيذ
 شباب بني بوفراح / اتحاد بني بوعياش كبار بدر الشمبوني RC28820 شباب بني بوفراح تبادل الضرب

20/20/0208  
وقوفتا مبارتين نافذتين + مبارتين م

 التنفيذ
 شباب بني بوفراح / اتحاد بني بوعياش كبار حمزة أوراغ RX7509 اتحاد بني بوعياش تبادل الضرب

00/20/0208 مبارياة نافذة 6   ج.سوق الطلبة / أكادمية القرب إداري  بلعاتقعبد الكريم  CC15769 أكادمية القرب سب الحكم 

00/20/0208  
مباريات 8مباريات نافذة + 8

 موقوفة التنفيذ
 ج.سوق الطلبة / أكادمية القرب مدرب أيمن كيوري K581726 أكادمية القرب سب الحكم

06/20/0208  
وقوفتا مبارتين نافذتين + مبارتين م

 التنفيذ
اقة كبار محمد الشرفي 0072729OH نجوم إبيريا سب الحكم املساعد  نجوم إبيريا / نادي اشر

06/20/0208  نادي مرتيل / نهضة املضيق كبار نصير الزيتوني 024239M03 نهضة املضيق الحصول على إنذارين مباراة نافذة 

06/20/0208  
وقوفتا مبارتين نافذتين + مبارتين م

 التنفيذ
 اتفاق الباريو / وفاق تطوان كبار الريفيسليمان  L583148 وفاق تطوان سب الحكم

06/20/0208  
فة مباراة موقو  مبارتين نافذتين +

 التنفيذ
 شباب الفنيدق / ج.جبلدرسة كبار نوفل لويش ي LF41286 ج.جبلدرسة سب الزميل

06/20/0208  تمودة تطوان / اتفاق الباريو كبار أسامة املغيل L613228 تمودة تطوان تكسير فرصة سانحة للتسجيل مباراة نافذة 

06/20/0208  
وقوفتا مبارتين نافذتين + مبارتين م

 التنفيذ
 شباب السعادة / املنار الرياض ي كبار عبد املولى املريحي KB164270 شباب السعادة ضرب الخصم

06/20/0208  
 وفةموق مباراة مبارتين نافذتين + 

 التنفيذ
 شباب السعادة / املنار الرياض ي كبار بدر عبود 051015M98 املنار الرياض ي سب الخصم



 

 

 

 

 و رفعت الجلسة على الساعة الخامسةمساء

 

06/20/0208  
وقوفتا مبارتين نافذتين + مبارتين م

 التنفيذ
 اتحاد بني بوعياش / شباب ميرادور  كبار أناس تشابنطي RX9120 اتحاد بني بوعياش ضرب الخصم

06/20/0208  
وقوفتا مبارتين نافذتين + مبارتين م

 التنفيذ
ميرادور شباب  ضرب الخصم  R379831 اتحاد بني بوعياش / شباب ميرادور  كبار محمد أمين أفقير 

 الفئات الصغرى 

00/20/0208  
وقوفتا مبارتين نافذتين + مبارتين م

 التنفيذ
 بدر الدين شقوري CC99 شباب املدينة سب الحكم

 فتيان
 شباب املدينة / أندلس طنجة

00/20/0208 املدينةشباب  سلوك مشين مباراة نافذة   CC14 شباب املدينة / أندلس طنجة فتيان محمد املحفوظ 

06/20/0208  ا.ف.س باب تازة / مولودية تطوان شبان زهير الخياط LC373415 ا.ف.س باب تازة تدخل عنيف مباراة نافذة 

06/20/0208  
وقوفتا مبارتين نافذتين + مبارتين م

 التنفيذ
الحدادأزار  CC24 ا.ف.س باب تازة إهانة الحكم  

 شبان
 ا.ف.س باب تازة / مولودية تطوان

06/20/0208  
وقوفتا مبارتين نافذتين + مبارتين م

 التنفيذ
 خالد الركالوي  CC10 ا.ف.س باب تازة إهانة الحكم

 شبان
 ا.ف.س باب تازة / مولودية تطوان


