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 الجامعة الملكية المغربية لكرة القـــــــدم 
 عصبة الشمال

 اللجنة الجهوية للتأديب والروح الرياضية 

تاريــــــخ  
 بدايتها 

  ر الرخــصة أو الفريـــــــــق الغرامة المالية  وأمـــدة العقوبة  سببـــــــــــــها 
 البطاقة 

او   الفئة االســــــم والنسب 
 الصفة 

 المبــــــــــــــــــــــاراة 

 كأس العرش 

 اتلتيك مشالوة / كوكب طنجة  كبار محسن الحمياني   L168419 اتلتيك مشالوة  التنفيذ  تاموقوف  نمباراتي  +تين فذ مباراتين نا سب الحكم  28/12/2020

 اتلتيك مشالوة / كوكب طنجة  كبار فؤاد القطار  KB217471 اتلتيك مشالوة  مباراة نافذة  سلوك مشين  28/12/2020

 الوفاء الرياضي   / اتحاد السالم  كبار زكرياء المراكشي  K410741 اتحاد السالم  مباراة نافذة  تكسير فرصة سانحة للتسجيل  28/12/2020

 اولمبيك القصري  / اولمبيك وزان  كبار أيوب الغيوان L154929 اولمبيك وزان  مباراة نافذة  الحصول على انذارين  21/12/2020

 نهضة باب برد    / وفاق امسا  مرافق  إسماعيل بن صبيح  L346746 وفاق امسا  مباريات موقفة التنفيذ  3 +ة ذمباريات ناف  3 سب الحكم  21/12/2020

 القصري السالم  / نهضة وزان  كبار عمر سينون   LB231647 السالم القصري  مباراة نافذة  الحصول على انذارين  21/12/2020

 اتحاد الباريو / تمودة تطوان  كبار خالد الطيبي L410485 تمودة تطوان  مباراة نافذة  الحصول على انذارين  21/12/2020

 نادي كرونا  / النادي الطنجي  كبار محمد الشهب  KB188649 النادي الطنجي  مباراة نافذة  الحصول على انذارين  21/12/2020

 شباب الدغاليين  / المحيط االصيلي  كبار بدر الموباركي  BK285419 شباب الدغاليين  مباراة نافذة  سلوك مشين  21/12/2020

 هالل سيدي دريس   / فتح طنجة  كبار ياسين بن هيدة  K581327 فتح طنجة  مباراة نافذة  الحصول على انذارين  21/12/2020

 طلبة طنجة   / امل بدريون  كبار إبراهيم سردوك  K465022 امل بدريون  مباراة نافذة  الحصول على انذارين  21/12/2020

 نجوم طنجة  / وداد طنجة  كبار وليد بيداد  KB128404 نجوم طنجة  مباراة نافذة  الحصول على انذارين  21/12/2020

 نجوم طنجة  / وداد طنجة  مدرب  محمد المغربي  KB48867 نجوم طنجة  مباريات موقفة التنفيذ  3 +مباريات نافدة  3 سب حكم  21/12/2020

 طنجة  طلس أ / علم طنجة  كبار زكرياء القطيطي  L168835 طنجةأطلس  مباراة نافذة  الحصول على انذارين  21/12/2020

 نجوم ابيريا   / حسنية طنجة  كبار عمر العادل  KB218475 ابيريا  نجوم مباراة نافذة  الحصول على انذارين  21/12/2020

 نجوم ابيريا   / حسنية طنجة  كبار ايمن المرابط  K553374 ابيريا  نجوم التنفيذ  تاموقوف  نمباراتي  +تين فذ مباراتين نا سب الحكم  21/12/2020

 تمودة تطوان  / أولمبيك واد لو  كبار معاد الوهراني  L546880 تمودة تطوان  مباراة نافذة  الحصول على انذارين  28/12/2021
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 القـــــــدم الجامعة الملكية المغربية لكرة 
 عصبة الشمال 

 اللجنة الجهوية للتأديب والروح الرياضية

تاريــــــخ  
 بدايتها 

  ر الرخــصة أو الفريـــــــــق الغرامة المالية  وأمـــدة العقوبة  سببـــــــــــــها 
 البطاقة 

او   الفئة االســــــم والنسب 
 فة الص

 المبــــــــــــــــــــــاراة 

 القسم الممتاز 

 رجاء البوغاز  / شباب بن ديبان  كبار حمزة بادو  L150286 شباب بن ديبان  مباراة نافذة  الحصول على انذارين  04/01/2021

 افس باب تازة / اتحاد طنجة البالية  كبار محمد بوزيت  L140575 اتحاد طنجة البالية  مباراة نافذة  تكسير فرصة سانحة للتسجيل  04/01/2021

 افس باب تازة / اتحاد طنجة البالية  كبار أنور عبد الهادي  L171652 افس باب تازة  التنفيذ  تاموقوف  نمباراتي  +تين ذ مباراتين ناف سب الحكم  04/01/2021

 شباب المضيق  / الرجاء القصري  كبار البكوري  إسماعيل L157602 الرجاء القصري  مباراة نافذة  الحصول على انذارين  04/01/2021

 كأس العرش 

 شباب السعادة / اتحاد السالم  مدرب  أحمد الزايدي  K122486 شباب السعادة  مباريات موقفة التنفيذ  3 +مباريات نافدة  3 سب الحكم  04/01/2021

 السعادةشباب  / اتحاد السالم  كبار محمد جامون  L174416 السالم اتحاد  التنفيذ تا موقوف  نمباراتي  +تين ذ مباراتين ناف سب الخصم  04/01/2021
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