
 

 

 الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 
 اللجنة الجهوبةللتاديب والروح الرياضية 

 
246/2021                                                                                                                                              19/02/2021 

 عبد الصمد  :  سادةالاألعضاءحضوربو عبداللطيف زكودالسيد  برئاسة والنصف مساء  ةخامسالافتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ المشار إليه أعاله وذلك على الساعة 
 

 . عبدالقادربوقعيج و -اخريبش

2021/02/18بتاريخ:  07محضر رقم  

 الفريـــــــــق مـــدة العقوبة والغرامة المالية سببـــــــــــــها  تاريــــــخ بدايتها 
ر الرخــصة     

 أوالبطاقة 
 المبــــــــــــــــــــــاراة الفئة االســــــم والنسب 

 القسم الممتاز

15/02/2021  كبار مروان الشدادي 157015 الرجاء القصري مباراة نافذة  الحصول على انذارين 
اتحاد اطلس مرتيل / الرجاء  

 القصري

15/02/2021 تطوان / وداد طنجة طلبة  كبار امين العيساوي  150928 طلبة تطوان مباراة نافذة  الحصول على انذارين   

15/02/2021  اولمبيك وزان / شباب بنديبان كبار إبراهيم ايت الحاج  K546695 شباب بنديبان  مباراة نافذة  سلوك مشين  

15/02/2021  146632 ف س باب تازة  مباراة نافذة  الحصول على انذارين 
عبد الرحيم  

 اشركوك
 ف س باب تازة / امل راس لوطا كبار

القسم الثالث    

15/02/2021  شباب المدينة / اهلي العوامة  كبار امين اليعقوبي  150435 شباب المدينة  مباراة نافذة  احتجاج عنيف  

15/02/2021  شباب المدينة / اهلي العوامة  كبار ادمنك انس K559159 شباب المدينة  مباراة نافذة  احتجاج عنيف  

15/02/2021  شباب المدينة / اهلي العوامة  كبار رشيد االشهب  K559888 شباب المدينة  نافذة مباراة   احتجاج عنيف  

15/02/2021  شباب المدينة / اهلي العوامة  كبار الياس حدوش K547956 شباب المدينة  +سنة موقوفة التنفيذ سنة نافذة ضرب الحكم  

15/02/2021 المدينة شباب  سنة نافذة+سنة موقوفة التنفيذ  ضرب الحكم    KB154353  شباب المدينة / اهلي العوامة  كبار بالل القسطالني 

15/02/2021  
ضرب الحكم مع تكرار  

 العود
 شباب المدينة / اهلي العوامة  كبار رشاد ازميزم  K524233 شباب المدينة  سنتين نافذتين

15/02/2021  سب الحكم 
مباريات  3مباريات نافذة+3

 موقوفة التنفيذ 
المدينة شباب   K293632  شباب المدينة / اهلي العوامة  مسير  محسن شلباط 

15/02/2021 موقوفة  مبارتين نافذتين +مباراة   سب الخصم   شباب الدرادب / شباب السانية  كبار حمزة جلون 172190 شباب الدرادب 



 

 التنفيذ 

15/02/2021  سب الحكم 
مباريات  3مباريات نافذة+3

 موقوفة التنفيذ 
الدرادب شباب   K272419  شباب الدرادب / شباب السانية  مسير  عبد هللا الحسوني 

15/02/2021  شباب الدرادب / شباب السانية  كبار رضى الشاوي  150511 شباب السانية  مباراة نافذة  الحصول على انذارين 

15/02/2021  ضرب الخصم  
مبارتين نافذتين +مباراة موقوفة  

 التنفيذ 
 شباب الدرادب / شباب السانية  كبار ي ت رضوان الدخو 168285 شباب السانية 

15/02/2021  نهضة طنجة / نادي كورونا  كبار عصام حجيرة  163436 نهضة طنجة   مباراة نافذة  الحصول على انذارين 

15/02/2021  ضرب الخصم  
مبارتين نافذتين +مباراة موقوفة  

 التنفيذ 
 نهضة طنجة / نادي كورونا  كبار هشام بن موحى  168248 نهضة طنجة  

15/02/2021  نهضة طنجة / نادي كورونا  كبار ياسين الجنفالي  167741 نادي كورونا  مباراة نافذة  الحصول على انذارين 

15/02/2021  نهضة طنجة / نادي كورونا  كبار محمد اسليمان   165571 نادي كورونا  مباراة نافذة  الحصول على انذارين 

15/02/2021  مباراة نافذة  تدخل عنيف  
نهضة بئر  

 الشيفا 
 نهضة بئر الشيفا / شباب السعادة كبار بالل قصي  168326

15/02/2021  مباراة نافذة  احتجاج عنيف  
نهضة بئر  

 الشيفا 
KB34125  نهضة بئر الشيفا / شباب السعادة مسير  محمد الحرابي 

15/02/2021  سب الزميل  
نافذتين +مباراة موقوفة  مبارتين  

 التنفيذ 
 نجوم طنجة / نجاح طنجة  كبار وليد الواحيدي 171493 نجوم طنجة 

15/02/2021  نجوم طنجة / نجاح طنجة  كبار عبد هللا المرابط 166891 نجاح طنجة  مباراة نافذة  الحصول على انذارين 

15/02/2021  المنار الرياضي / كوكب طنجة  كبار ي بزعبد الصمد الع 176198 كوكب طنجة  مباراة نافذة  سلوك مشين  

15/02/2021  المنار الرياضي / كوكب طنجة  كبار إبراهيم صميدي  162681 كوكب طنجة  مباراة نافذة  سلوك مشين  

15/02/2021  المنار الرياضي / كوكب طنجة  كبار حمزة بنعلي  155886 المنار الرياضي  مباراة نافذة  سلوك مشين  

15/02/2021  تمودة تطوان / اولمبيك واد الو  كبار ياسين اقشار  166440 تمودة تطوان   مباراة نافذة  لعب عنيف  

15/02/2021  سب الحكم 
مبارتين نافذتين + مبارتين  

 موقوفتا التنفيذ 
 تمودة تطوان / اولمبيك واد الو  كبار يوسف بن مبارك  150826 تمودة تطوان  

15/02/2021 مشين سلوك    تمودة تطوان / اولمبيك واد الو  كبار لطفي فراجي  157270 اولمبيك واد الو  مباراة نافذة  

15/02/2021  سب الحكم 
مباريات  3مباريات نافذة+3

 موقوفة التنفيذ 
 تمودة تطوان / اولمبيك واد الو  مسير  عبد الواحد عسوس  50399 اولمبيك واد الو 



 

 القسم الرابع  
 

15/02/2021  مباراة نافذة  الحصول على انذارين 
 خالد الحشالم  KB137007 نادي شراقة 

 كبار
 نجوم ابيريا / نادي شراقة 

15/02/2021  ميناء مارينا / شباب مغوغة  كبار محمد عزوز  162165 شباب مغوغة  مباراة نافذة  تكسير فرصة سانحة  

15/02/2021  مباراة نافذة  الحصول على انذارين 
 أسامة المتوكل  147150 شباب الفنيدق 

 كبار
 اتلتيك مرتيل / شباب الفنيدق 

15/02/2021  
احتجاج عنيف على  

 الخصم 
 مباراة نافذة 

رجاء سوق  
 الطلبة

LB164457  بوغالب بلعربي 
 مسير 

 وفاق العوامرة / رجاء سوق الطلبة 

 


