
 

 

 الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 
 اللجنة الجهوبةللتاديب والروح الرياضية 

 
223/2021                                                                                                                                              05/02/2021 

عبد الصمد  :   سادةالاألعضاءحضور  بو اللطيف زكودعبدبرئاسة السيد  والنصف مساء   ةخامسالافتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ المشار إليه أعاله وذلك على الساعة  
 . عبدالقادربوقعيج و -اخريبش

   2021/02/05بتاريخ:  05 محضر رقم

 الفريـــــــــق مـــدة العقوبة والغرامة المالية سببـــــــــــــها  تاريــــــخ بدايتها 
ر الرخــصة     

 أوالبطاقة 
 المبــــــــــــــــــــــاراة الفئة االســــــم والنسب 

 القسم الممتاز

25/01/2021  
الحصول على  

 اندارين
 افس باب تازة/ افس العرائش   كبار محمد زرغيل  152961 افس باب تازة  مباراة نافدة 

25/01/2021  
الحصول على  

 اندارين  
سيدي ادريس امل الفنيدق/ شباب  كبار خالد قروق  152664 امل الفنيدق  مباراة نافدة    

25/01/2021  
الحصول على  

 اندارين
 امل الفنيدق/ شباب سيدي ادريس   كبار   يوسف الموساوي  149082 امل الفنيدق  مباراة نافدة 

29/01/2021  
محاولة ضرب  

 الحكم 
شهرين نافذين + شهرين موقوفا  
 التنفيذ 

مرتيل   وفاق الساحل / اطلس كبار   انس عمران   165101 اطلس مرتيل    

29/01/2021  
سب الحكم  

2المساعد   
مبارتين    نافذتين +مبارتين  

التنفيد  تي موقوف   
 108209 امل الفنيدق  

عبدهللا قرور  
 الدكالي 

 وداد طنجة /امل الفنيدق   كبار  

01/02/2021  وفاق الساحل /شباب المضيق   كبار   طارق طحطاح   97735 شباب المضيق  مباراة نافذة  سلوك مشين  

01/02/2021  
الحصول على  

 اندارين  
 اولمبيك وزان/ رجاء البوغاز  كبار   زكرياء الصوابي   168650 اولمبيك وزان   مباراة نافدة  

01/02/2021  اولمبيك وزان / رجاء البوغاز   كبار اسعد احساين  155764 رجاء البوغاز  مباراة نافدة   سلوك مشين   

28/01/2021  سب الحكم 
  مباريات  3+   نافذة  مباريات3

 موقوفة التنفيذ 
 رجاء البوغاز / رجاء موح باكو   مسير  محمد عاطفي  51436 رجاء البوغاز 

28/01/2021  
محاولة ضرب  

 الحكم 
شهرين نافذين + شهرين موقوفا  

 التنفيذ 
 رجاء البوغاز / رجاء موح باكو   كبار جغيري مين اال 171334 رجاء البوغاز 

28/01/2021  سب الحكم 
مبارتين نافذتين +مبارتين  

 موقوفتا التنفيذ 
 شباب المضيق / شباب بنديبان كبار المهدي بنعيسى  152494 شباب بنديبان 



 

29/01/2021 ب تبادل الضر   
مباراة موقوفة  مبارتين نافذتين +  
 التنفيذ 

 امل راس لوطا / اتحاد طنجة البالية  كبار محمد الطريبق  159028 امل راس لوطا 

29/01/2021  تبادل الضرب  
مبارتين نافذتين +مباراة موقوفة  

 التنفيذ 
 امل راس لوطا / اتحاد طنجة البالية  كبار سفيان حمزة  150541 ا. طنجة البالية 

01/02/2021  
الحصول على  

 انذارين
 امل الفنيدق / امل راس لوطا كبار محمد اشقور  147804 امل راس لوطا  مباراة نافذة 

01/02/2021  
الحصول على  

 انذارين
 امل الفنيدق / امل راس لوطا كبار يوسف الموساوي  149082 امل الفنيدق  مباراة نافذة 

01/02/2021 العرائشعلم طنجة / جوهرة  كبار محمود القطان K0083750 علم طنجة  مباراة نافذة  احتجاج عنيف    

01/02/2021  
الحصول على  

 انذارين
 ا ف س باب تازة / وداد طنجة  كبار منير االشهب  147714 ا فس باب تازة  مباراة نافذة 

القسم الثالث   

25/01/2021  سب الخصم   
مباراة موقوفة  +  نافذتين   مبارتين

 التنفيد 
االزهر / نادي مرتيل شبياب كبار   محمد شحة   Le27904 نادي مرتيل    

25/01/2021  
الحصول على  

 اندارين  
 اجاكس المضيق / وفاق امسا  كبار   انس الطنيبر   156857 وفاق امسا   مباراة نافدة  

25/01/2021  سب الزميل   
مباراة   +  نافذتين   مبارتين

 موقوفة تنفيد 
 اجاكس المضيق / وفاق امسا  كبار   منير باداو   147260 اجاكس المضيق  

25/01/2021  سب الزميل   
مباراة موقوفة    نافذتين +مبارتين  

 التنفيد 
 شباب ازال/ نجم الفنيدق   كبار   مراد البوحديدي   164995 نجم الفنيدق  

25/01/2021  
كسر فرصة  

 سانحة  
 جمعية المالليين / اتحاد الباريو   كبار   مراد اكوح   162878 اتحاد الباريو   مباراة نافدة  

25/01/2021  
كسر فرصة  

 سانحة  
 نهضة المضيق / نهضة باب برد   كبار   اشرف عيدون   147338 نهضة المضيق   مباراة نافدة  

25/01/2021  نهضة المضيق / نهضة باب برد   كبار   ابراهيم الغافوري   151845 نهضة باب برد  مباراة نافدة   سلوك مشين   

01/02/2021  سب الحكم 
مبارتين نافذتين + مبارتين  

 موقوفتا التنفيذ 
 اولمبيك واد الو / شباب االزهر  كبار يوسف التمسماني  170859 اولمبيك واد الو 



 

 
 
 
 

 القسم الرابع  
 

25/01/2021 الحصول على   
 اندارين  

 جمعية ابن بطوطة / الدفاع الرياضي   الكبار  ميلود عزوز  Kb 115947 الدفاع الرياضي   مباراة نافدة  

25/01/2021 نهضة بني   مباراة نافدة   كسر فرصة سانحة   
 عمران  

L 676653   نهضة بني عمران / وفاق تطوان  كبار   حمزة الوهابي 

25/01/2021 مبارتين  نافذتين +مبارتين   سب الحكم   
 موقوفتي التنفيد  

 وفاق امتار / تمودة الفنيدق   كبار   حميد جغلول   Lf50865 تمودة الفنيدق  

25/01/2021 جمعية جبل   مباراة نافدة   كسر فرصة سانحة   
 درسة  

اخشاش  سليمان  174472  اتفاق الباريو / جمعية جبل درسة   كبار   

01/02/2021  
الحصول على  

 اندارين  
 اتلتيك مشالوة/ اكادمية القرب   كبار   محمد الترابي  161044 اتلتيك مشالوة  مباراة نافدة 

01/02/2021  
الحصول على  

 اندارين  
 هالل طنجة / نجوم ايبريا   كبار محمد الطاهيري   K547504 هالل طنجة  مباراة نافدة 

01/02/2021  تمودة الفنيدق / ج جبل درسة  كبار حسن بوشن  134967 تمودة الفنيدق  مباراة نافذة  كسر فرصة سانحة  

 فئة الشبان

01/02/2021  النادي الطنجي / شباب سيدي ادريس  مدرب  محمد الزوبيري  K447900 النادي الطنجي مباراة نافذة  احتجاج عنيف  

26/01/2021 مبارتين نافذتين +   سب الحكم 
 مبارتين موقوفتا التنفيذ 

ي أسامة الحريز KB220263 شباب العوامة   اطلس الحرارين / شباب العوامة  شبان 

27/01/2021 الحصول على   
 انذارين

 اتحاد طنجة / اولمبيك طنجة  شبان ادم بلفلس 177757 اتحاد طنجة  مباراة نافذة 

01/02/2021 مشين سلوك   عبد الرحمان   KB226469 شباب بنديبان  مباراة واحدة 
 شعرير 

 شباب بنديبان / اطلس الحرارين شبان

 
 

25/10/2021  
الحصول على  

 انذارين
 كبار محمد الشمالل  146937 مدرسة العرائش  مباراة نافذة 

مدرسة العرائش / شباب أوالد  
 احميد 


