
                                                                                                                                   

 الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم    
 عصبة الشمال لكرة القدم         

 الروح الرياضية للتاديب و  اللجنة الجهوبة

 22/03/2021                                                                                                                                        308/2021عدد: 
 : سادةالاألعضاءحضوروبعبداللطيف زكودبرئاسة السيد خامسة والنصف مساءالافتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ المشار إليه أعاله وذلك على الساعة 

 وعبدالقادربوقعيج .   -عبد الصمد اخريبش 

2021- 03-18بتاريخ:  13 محضر رقم  

 سببـــــــــــــها  تاريــــــخ بدايتها 
مـــدة العقوبة والغرامة  

 المالية
 الفريـــــــــق

ر الرخــصة     
 أوالبطاقة 

 المبــــــــــــــــــــــاراة الفئة االســــــم والنسب 

الممتازالقسم   

14-03-2120  المحيط االصيلي / الشباب االصيلي  كبار  ريكة عصام ح 166290 المحيط االصيلي  مباراة نافذة  سلوك مشين  

14-03-2120  50582 المحيط االصيلي  مباراة نافذة  احتجاج عنيف على الحكم  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 ريكةطارق ح
ط االصيلي / الشباب االصيلي المحي ممرض  

14-03-2021  طلبة تطوان / امل راس لوطا  كبار  محمد شقور 147304 امل راس لوطا  مباراة نافذة  للحصول على انذارين  

14-03-2120  سب الحكم  
  3مباريات نافذة + 3

 مباريات موقوفة  التنفيد 
راس لوطا طلبة تطوان / امل  مسير ادريس الشعيري 51511 امل راس لوطا   

15-03-2120  جوهرة العرائش / شباب الدغاليين  كبار  بدر المباركي   177355 شباب الدغاليين  مباراة نافذة  احتجاج عنيف على الحكم  

 القسم الثالث 

51-03-2120 الحرارين / مغرب طنجة  اطلس كبار  بدر رزوق 155674 اطلس الحرارين  مباراة نافذة  للحصول على انذارين    

51-03-2120  اطلس الحرارين / مغرب طنجة كبار  سليمان فتوح  145647 مغرب طنجة مباراة نافذة  احتجاج عنيف على الحكم  

15-03-2120  نجوم طنجة / نهضة طنجة  كبار  نعمان الغماط  177873 نهضة طنجة  مباراة نافذة  للحصول على انذارين  

15-03-2021 الحكم البصق على     
اشهر     6اشهر نافذة + 6

 موقوفة  التنفيد 
 نهضة كورزيانة / المنار الرياضي  كبار  زكرياء لشهب  177895 المنار الرياضي 

15-03-2120  نهضة كورزيانة / المنار الرياضي  ممرض احمد الزوين  51138 المنار الرياضي  مباراة نافذة  احتجاج عنيف على الحكم  

15-03-2120  سب الحكم   
  3مباريات نافذة + 3

 مباريات موقوفة  التنفيد 
 اتحاد الباريو / شباب ازال  مسير محمد عبوقي  52267 شباب ازال

15-03-2120  سب الحكم المساعد  
  2مباريات نافذة + 2

 مباريات موقوفة  التنفيد 
 اتحاد الباريو / شباب ازال  كبار  محمد امغار  164681 شباب ازال

14-03-2021  نجم الفنيدق / اجاكس طنجة  كبار  يونس اركاز  141910 نجم الفنيدق  مباراة نافذة  للحصول على انذارين  

14-03-2021  سب الحكم  
  2مباريات نافذة + 2

 مباريات موقوفة  التنفيد 
 نهضة المضيق / نادي مرتيل  كبار  محمد اطرحوش 175572 نهضة المضيق 

14-03-2021  سب الحكم  
  2مباريات نافذة + 2

 مباريات موقوفة  التنفيد 
 نهضة المضيق / نادي مرتيل  كبار  بدرالدين بويز  148898 نهضة المضيق 

 القسم الرابع 

15-03-2021  مولودية طنجة / امل بدريوين  كبار  بالل لكحل  171932 مولودية طنجة  مباراة نافذة  للحصول على انذارين  



 

 و رفعت الجلسة على السابعة مساء 
 
 

15-03-2120 1المساعد سب الحكم     
  3مباريات نافذة + 3

 مباريات موقوفة  التنفيد 
 وفاء العرائش / شباب العوامرة مسير عبدهللا الزريكي  50794 وفاء العرائش 

15-03-2120  سب الحكم  
  2مباريات نافذة + 2

 مباريات موقوفة  التنفيد 
العوامرةوفاء العرائش / شباب  كبار  اشرف الرواس  165010 شباب العوامرة   

 الفئات الصغرى

05-03-2021  سب الحكم  
  2مباريات نافذة + 2

 مباريات موقوفة  التنفيد 
 شباب مغوغة / شباب درادب  شبان  مسلم شنتوف  181047 شباب درادب 


