
 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم 

 لكرة القدم  عصبة الشمال

 ملحقة تطوان      

                            ة التأديب والروح الرياضية لجن

320                                                                                                                                                                                            29/03/2021 

بتطوان  ع العصبة  بملحقة  الرياضية  والروح  التأديب  لجنة  بتاريخ قدت  الساعة    24/03/2021:  اجتماعها  البحديدي  11:30على  مصطفى  السيد:  برئاسة  امللحقة  بمقر 

 .عبد االله العافيةو  غرس برحومة، جالل السالم  بروحو، عبدالسادة األعضاء: يونس وبحضور 

 

ــــــــها  تاريــــــخبدايتها  ـــ  سببــ
أو  مـــدةالعقوبة

 الغرامةاملالية 
 الفريـــــــــق 

قم  ر 

 الرخــصةأوالبطاقة
 املبــــــــــــــــــــــاراة  الفئة  االســــــموالنسب 

 فئة الشبان  

22/03 /2021  
محاولة ضرب الحكم مع  

 حالة العود 
 نادي الفنيدق / امل الفنيدق  مدرب  سعيد الرباحي  50668 نادي الفنيدق  سنة نافذة 

22/03 /2021  سب الحكم   
  2مباريات نافذة + 2

 مباريات موقوفة التنفيذ  
 نادي الفنيدق / امل الفنيدق  العب سليمان ايت يونس  017173 نادي الفنيدق 

22/03 /2021  سب الحكم   
  2مباريات نافذة + 2

 مباريات موقوفة التنفيذ  
 نادي الفنيدق / امل الفنيدق  العب صهيب اقرباح 01572 نادي الفنيدق 

22/03 /2021  سب الحكم   
  2مباريات نافذة + 2

 مباريات موقوفة التنفيذ  
 نادي الفنيدق / امل الفنيدق  العب أسامة الشعيري  017014 نادي الفنيدق 

22/03 /2021  سب الحكم  
  2مباريات نافذة + 2

 مباريات موقوفة التنفيذ  
بني عمراناتحاد الباريو / نهضة  العب محمد جمعوع  L176488 اتحاد الباريو   

22/03 /2021  
املشاركة في املباراة رغم  

 عقوبة التوقيف في فئة فتيان 

مباريات نافذة + مباراة   3

 نافذة 
 نهضة املضيق / نهضة الفنيدق  العب أيوب ايت صالح  175398 نهضة الفنيدق 

 الفتيان 

18/03 /2021  تمودة تطوان / سبورتينغ الشاون  مدرب  الناصر اغزاز عبد   50845 تمودة تطوان 6 مباريات نافذة   سب الحكم مع االصرار  

18/03 /2021  تمودة تطوان / سبورتينغ الشاون  العب عادل تعرانت  164869 سبورتينغ الشاون  سنتان نافذتان  ضرب الحكم   

18/03 /2021 سبورتينغ الشاون تمودة تطوان /  العب عصام شودرة 174872 سبورتينغ الشاون  سنتان نافذتان  ضرب الحكم     

18/03 /2021  تمودة تطوان / سبورتينغ الشاون  العب وسيم كسيكسو 167938 سبورتينغ الشاون  سنتان نافذتان  ضرب الحكم   

18/03 /2021 اني ب العب ادم العيادي 182597 وفاق تطوان  مباراة نافذة الحصول على إنذارين    وفاق تطوان / املغرب التطو

 فئة الصغار 

 /22021/03 4بتاريخ )استدراكي(4محضررقم



19/03 /2021  تمودة تطوان / بايرين باب النوادر مدرب  محمد امخيمار  L565541 تمودة تطوان مباريات نافذة   2 التلفض بالفاظ نابية  

 

تصحيح المنجز لفقد تم الغاء العمل به  تبعا ل  )السببو مدة العقوبة تيبخان(   04لملحقة تطوان رقم ة بمحضر  التاديب والروح الرياضية الخطاء الواردمالحظة:نظرل

 المذكوراعاله.   بالمحضر

 


