
 

 

 الجامعة الملكٌة المغربٌة لكرة القدم
 اللجنة الجهوبةللتادٌب والروح الرٌاضٌة

 
234/2021                                                                                                                                             11/02/2021 

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

2021/02/11: بتارٌخ06 محضر رقم  

 الفرٌـــــــــق مـــدة العقوبة والغرامة المالٌة سببـــــــــــــها تارٌــــــخ بداٌتها
ر الرخــصة    

 أوالبطاقة
 المبــــــــــــــــــــــاراة الفئة االســــــم والنسب

 القسم الممتاز

01/02/2021 افس العرائش/ طلبة تطوان كبار حمزة اخروف 150127 افس العرائش مباراة نافدة  الحصول على اندارٌن    

08/02/2021 اولمبٌك وزان/ رجاء موح باكو كبار اٌوب الغٌوان 154929 اولمبٌك وزان مباراة نافدة الحصول على اندارٌن   

08/02/2021 اولمبٌك وزان/ رجاء موح باكو كبار علً الحداد 95969 اولمبٌك وزان مباراة نافدة اللعب الخشن   

08/02/2021  سب الحكم  
ثالث +ثالث مبارٌات نافدة

مبارٌات موقوفة التنفٌد       
   

شباب اصٌلة/ افس العرائش كبار اسماعٌل بن عالل LA 95129 افس العرائش  

08/02/2021  شباب الدغالٌٌن / الرجاء القصري كبار  حسن بالبشٌر 147655 الرجاء القصري  مباراة نافدة احتجاج عنٌف 

08/02/2021  تبادل الضرب  
مباراة + مبارتٌن نافدتٌن  

 موقوفة التنفٌد
وفاق الساحل / رجاء البوغاز  كبار ٌاسٌن روهاند 160498 رجاء البوغاز  

08/02/2021  تبادل الضرب 
مباراة + مبارتٌن نافدتٌن

 موقوفة التنفٌد
وفاق الساحل / رجاء البوغاز  كبار زكرٌاء بولعٌش 151923 وفاق الساحل   

08/02/2021  ضرب الخصم 
مباراة + مبارتٌن نافدتٌن 

 موقوفة التنفٌد
وفاق الساحل / رجاء البوغاز  كبار نوفل السمان 131621 وفاق الساحل   

  القسم الثالث

01/02/2021 جمعٌة الماللٌٌن / نجم الفنٌدق  كبار توفٌق بوغتا  160992 نجم الفنٌدق مباراة نافدة  تكسٌر فرصة سانحة   

08/02/2021  سب الزمٌل 
مباراة + مبارتٌن نافدتٌن 

 موقوفة التنفٌد
هالل سٌدي ادرٌس/ اتلتٌك طنجة  كبار عماد هلهولً  K590788 اتلتٌك طنجة   

08/02/2021 وفاق امسا / جمعٌة الماللٌٌن  كبار انوار الحسٌوتً  157924 وفاق امسا  مباراة نافدة  الحصول على اندارٌن    



 

 القسم الرابع 
 

25/01/2021 وفاء العرائش /شباب العوامرة  كبار  اشرف الرواص  165010 شباب العوامرة مباراة نافدة  الحصول على اندارٌن    

08/02/2021 مولودٌة طنجة / مٌناء مارٌنا  كبار معاد دٌلالش 147948 مٌناء مارٌنا  مباراة نافدة الحصول على اندارٌن    

08/02/2021 مولودٌة طنجة / مٌناء مارٌنا  كبار اسامة خلٌفة  KB107459 مولودٌة طنجة  مباراة نافدة  كسر فرصة سانحة   مولودٌة طنجة / مٌناء مرٌنا    

08/02/2021 شباب مغوغة / رجاء طنجة البالٌة  كبار  عبدالعزٌز امطوط 175849 شباب مغوغة  مباراة نافدة  الحصول على اندارٌن    

08/02/2021  
مبارتٌن +مبارتٌن نافدتٌن  سب الحكم 

 موقوفة التنفٌد
نهضة بنً 

 عمران 
نهضة بنً / جمعٌة جبل درسة  كبار  محمد مرون  153151

 عمران

08/02/2021  
وفاق العوامرة / شباب العوامرة  كبار محمد الرواز 178111 شباب العوامرة مباراة نافدة  اللعب الخشن  

08/02/2021 وفاق العوامرة / شباب العوامرة  كبار هشام اهاللة 159372 وفاق العوامرة مباراة نافدة  الحصول على اندارٌن    

08/02/2021 مبارتٌن + مبارتٌن نافدتٌن  سب الحكم  
 موقوفتا التنفٌد 

نهضة الفنٌدق /باٌر باب النوادر  كبار محمد اكواسن 172415 نهضة الفنٌدق   

08/02/2021 ثالث +ثالث مبارٌات نافدة سب الحكم 
 مبارٌات موقوفة التنفٌد

نهضة الفنٌدق/باٌر باب النوادر  مسٌر  بالل قنجاع  50821 نهضة الفنٌدق   

 

08/02/2021  سب الحكم  
ثالث +ثالث مبارٌات نافدة

 مبارٌات موقوفة التنفٌد
المد االزرق/ شباب العوامة  مسٌر  محمد الحموصً  KB128649 شباب العوامة  


