
                                                                                                                     

 الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 
 تاديب والروح الرياضية لل  اللجنة الجهوبة

 
 
 
 

314/2021                                                                                                                                               26 /03/2021  
 : األعضاءالسادةحضورعبداللطيف زكودوببرئاسة السيد الخامسة والنصف مساءافتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ المشار إليه أعاله وذلك على الساعة 

 وعبدالقادربوقعيج .   -عبد الصمد اخريبش 

2021-03-25بتاريخ:  14محضر رقم  

 سببـــــــــــــها  تاريــــــخ بدايتها 
مـــدة العقوبة والغرامة  

 المالية
 الفريـــــــــق

ر الرخــصة     
 أوالبطاقة 

 المبــــــــــــــــــــــاراة الفئة االســــــم والنسب 

 القسم الممتاز

21-03-2120  جوهرة مسنانة / امل الفنيدق  كبار  محمد العمراني  161037 جوهرة مسنانة  مباراة نافذة  للحصول على انذارين  

21-03-2120 الحكم احتجاج عنيف على     جوهرة مسنانة / امل الفنيدق  مدرب عبدالكريم الصبيحي  51135 امل الفنيدق  مباراة نافذة  

21-03-2021  الرجاء القصري / رجاء البوغاز  كبار  بيلقحمزة مو 166064 رجاء البوغاز  مباراة نافذة  للحصول على انذارين  

22-03-2120  
 تكسير فرصة سانحة للتسجيل 

 
موح باكو رجاء  مباراة نافذة   شباب بنديبان /  رجاء موح باكو كبار  عبدهللا اقلعي  155465 

21-03-2021 الخصم  ضرب   
مبارتان نافذتان + مباراة  

 موقوفة  التنفيد 
 اولمبيك وزان / شباب علم طنجة كبار  حاتم الغرباوي  150784 اولمبيك وزان 

21-03-2021 الخصم  ضرب   
مبارتان نافذتان + مباراة  

التنفيد موقوفة    
 اولمبيك وزان / شباب علم طنجة كبار  شحروطيوسف ال 158836 شباب علم طنجة 

 القسم الثالث 

22-03-2120  نادي كرونا / نجاح طنجة  كبار  احمد اوطوك  163766 نادي كرونا  مباراة نافذة  للحصول على انذارين  

22-03-2120  اتحاد السالم / امل طنجة كبار  اسماعيل بوحية  101271 اتحاد السالم  مباراة نافذة  للحصول على انذارين  

22-03-2120  سب الحكم  
  2مباريات نافذة + 2

 مباريات موقوفة  التنفيد 
 اهلي العوامة / طلبة  طنجة كبار  معاد البحري 153122 اهلي العوامة 

22-03-2021  وفاق طنجة / نادي الغندوري  كبار  بنمسعود عادل   158421 وفاق طنجة  مباراة نافذة  احتجاج عنيف على الحكم  

22-03-2021  وفاق طنجة / نادي الغندوري  كبار  منير الكباص  128148 وفاق طنجة  مباراة نافذة  للحصول على انذارين  

21-03-2021  رجاء بني مكادة / شباب طنجة كبار  عبد هللا  الحاج صادق  103721 رجاء بني مكادة  مباراة نافذة  سلوك مشين  

21-03-2021  رجاء بني مكادة / شباب طنجة كبار  عدنان الشفراوي 139226 شباب طنجة  مباراة نافذة  سلوك مشين  

15-03-2021 الخصم  ضرب   
مبارتان نافذتان + مباراة  

 موقوفة  التنفيد 
 الشمال القصري / رجاء العرائش  كبار  نصرالدين البراق  179997 الشمال القصري

15-03-2021 على انذارين للحصول     نهضة بني عمران / اولمبيك وادالو كبار  ابراهيم ابغيل  165810 اولمبيك وادالو مباراة نافذة  

 القسم الرابع 

15-03-2021 باب النوادر  نباير  مباراة نافذة   تكسير فرصة سانحة للتسجيل    باير باب النوادر/ شباب حيضرة كبار  محمد امين الزنابي  156103 



 و رفعت الجلسة على الثامنة مساء
 
 
 
 
 
 
 
 

22-03-2120  وفاق امتار / وفاق تطوان  م.باالمثعة  محمد الهواري  52439 وفاق تطوان  مباراة نافذة  احتجاج عنيف على الحكم  

22-03-2120  اتحاد العوامة / الدفاع الرياضي  كبار  الحسين ازام باج  181003 الدفاع الرياضي  مباراة نافذة  تدخل عنيف  

16-03-2021  سب الحكم  
  2مباريات نافذة + 2

 مباريات موقوفة  التنفيد 
371430 شباب الفنيدق   شباب الفنيدق / نهضة الفنيدق كبار  جمال الموساوي  

16-03-2021 الخصم  ضرب   
مبارتان نافذتان + مباراة  

 موقوفة  التنفيد 
 شباب الفنيدق / نهضة الفنيدق كبار  حميد جغلول 162731 شباب الفنيدق 

21-03-2120  اولمبيك طنجة / اكاديمية القرب كبار  زكرياء العلوي 184166 اكاديمية القرب  مباراة نافذة  احتجاج عنيف على الحكم  

 الفئات الصغرى

16-03-2021  سب الحكم  
  2مباريات نافذة + 2

 مباريات موقوفة  التنفيد 
 كوكب طنجة / المد االزرق  فتيان  كافا منير  180437 كوكب طنجة

16-03-2021 نافذة مباراة   سلوك مشين    كوكب طنجة / المد االزرق  فتيان  يوسف الشاط 160977 المد االزرق 

16-03-2021  سب الحكم  
  2مباريات نافذة + 2

 مباريات موقوفة  التنفيد 
 كوكب طنجة / المد االزرق  فتيان  انس الزيدي  176119 المد االزرق

16-03-2021  شباب بنديبان / اطلس الحرارين  مدرب حسن اليمالحي  50488 اطلس الحرارين  مباراة نافذة  للحصول على انذارين  

16-03-2021  اولمبيك طنجة / نهضة بئر الشيفا  فتيان  محمد الهدان  CC 03 اولمبيك طنجة  مباراة نافذة  سلوك مشين  

16-03-2021  اولمبيك طنجة / نهضة بئر الشيفا  فتيان  اوحوبي محمد علي  CC 03 نهضة بئر الشيفا  مباراة نافذة  للحصول على انذارين  

16-03-2021  اولمبيك طنجة / نهضة بئر الشيفا  فتيان  سعد بورحو 182272 نهضة بئر الشيفا  مباراة نافذة  سلوك مشين  

16-03-2021  سب الحكم  
  2مباريات نافذة + 2

 مباريات موقوفة  التنفيد 
نهضة بئر الشيفا اولمبيك طنجة /   فتيان  يوسف البو  182276 نهضة بئر الشيفا   

17-03-2021  شباب بنديبان /  اطلس الحرارين  صغار  حسام ازمباج  182850 شباب بنديبان  مباراة نافذة  سلوك مشين  

20-03-2021  اتحاد بئر الشيفا / رجاء بني مكادة  مدرب بوشعيب جفوف  52472 اتحاد بئر الشيفا  مباراة نافذة  احتجاج عنيف على الحكم  

20-03-2021  سب الحكم  
  2مباريات نافذة + 2

 مباريات موقوفة  التنفيد 
 ش.س.ادريس / حسنية طنجة شبان  عصام الكيناني  175167 حسنية طنجة

21-03-2021  
سب الحكام +منع اتمام  
المباراة+ضرب العب  
 الخصم+مع حالة العود 

مباريات نافذة  3
مباريات نافذة  6+  

 اطلس الحرارين / شباب درادب مسير عبدهللا الحسوني  51057 شباب درادب 


