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 وعبدالقادربوقعيج.  -عبد الصمداخريبش: السادة بحضوراالعضاءزكود  فعبد اللطيافتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ المشار إليه أعاله وذلك على الساعة السادسة مساء برئاسة السيد 

 

 الجامعة الملكية المغربية لكرة القـــــــدم 
 عصبة الشمال 

 اللجنة الجهوية للتأديب والروح الرياضية

 الفريـــــــــق  مـــدة العقوبة أوالغرامة المالية  سببـــــــــــــها  تاريــــــخ بدايتها 
ر الرخــصة  

 أوالبطاقة 
 المبــــــــــــــــــــــاراة  الفئة او الصفة  االســــــم والنسب 

 القسم الممتاز  

 امل راس لوطا / طلبة تطوان    الكبار  محمد اطريبق  159028 امل راس لوطا   موقوفتا التنفيذ نمباراتي+مباراتين نافذتين  سب الحكم  4/01/2021

 الحرارين/ رجاء بني مكادة  أطلس مسير   السباعي  عماد  167787KB الحرارين  أطلس ة نافدة ا مبار احتجاج عنيف  11/01/2021

 كوكب طنجة/ اهلي العوامة  كبار  اديب قضا  168279L كوكب طنجة   ة نافدة  ا مبار استعمال القوة المفرطة  04/01/2021

 ن رجاء موح باكو /شباب بن ديبا كبار   اليطفتي   عبد هللا 116114L رجاء موح باكو  ة نافدة  ا مبار حصول على اندارين  11/01/2021

 رجاء موح باكو / شباب بن ديبان  مسير  محمد الرغيوي   52252L شباب بن ديبان   مباريات موقفة التنفيذ   3+ مباريات نافدة  3 سب الحكم   11/01/2021

 امل الفنيدق/جوهرة مسنانة   كبار  سعد الحمامي   172028 جوهرة مسنانة     مباراة نافدة حصول على اندارين ال 11/01/2021

 س باب تازة/ السالم القصري   ف مساعد المدرب   لومي  ع بالل الف 157383LB سالم القصري   مباريات موقفة التنفيذ   3+ مباريات نافدة  3 سب الحكم   11/01/2021

 طلبة تطوان / شباب اصيلة   كبار   الياس الغزاوي   136537 شباب اصيلة   ة نافدة  ا مبار حصول على اندارين  ال 11/01/2021

 وفاق الساحل / علم طنجة   كبار   زكرياء بولعيش   151923 وفاق الساحل   ة نافدة  ا مبار حصول على اندارين   18/01/2021

 وفاق الساحل / علم طنجة   كبار   محمد العربي يمراق   154563 وفاق الساحل   ة نافدة  ا مبار احتجاج عنيف   18/01/2021

 وفاق الساحل /علم طنجة   كبار   ياسر الشرقي   136536 وفاق الساحل   مباراة موقوفة التنفيذ +مبارتين نافذتين  ضرب الخصم   18/01/2021

 وفاق الساحل /علم طنجة   كبار   بالل اليمالحي   152721 وفاق الساحل   مباراة موقوفة التنفيذ +مبارتين نافذتين  ضرب الخصم   18/01/2021

 وفاق الساحل /علم طنجة   مسير   محمود القطان   83750Koo علم طنجة     مباراة نافدة احتجاج عنيف   18/01/2021

 شباب الدغاليين / رجاء البوغاز   كبار   حمزة الطلحاوي   157143 شباب الدغاليين     مباراة نافدة حصول على اندارين  ال 18/01/2021

 شباب الدغاليين / رجاء البوغاز   كبار   اسعد احساين   155764 رجاء البوغاز  ة نافدة ا مبار حصول على اندارين  ال 18/01/2021

 محيط االصيلي  ال  سالم القصري /ال كبار   انوار شكور   168832 محيط االصيلي  ال ة نافدة  ا مبار   احتجاج عنيف 18/01/2021

 محيط االصيلي  ال  سالم القصري /ال كبار   نجيب الحراق   164110 محيط االصيلي  ال ة نافدة  ا مبار سلوك مشين  18/01/2021

 اولمبيك وزان /جوهرة العرائش   كبار   ابراهيم علوش   174478 اولمبيك وزان   ة نافدة  ا مبار حصول على اندارين  ال 18/01/2021

 اولمبيك وزان /جوهرة العرائش   كبار   علي الحداد   95969 اولمبيك وزان   ة نافدة  ا مبار حصول على اندارين  ال 18/01/2021
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