
 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم      

 عصبة الشمال لكرة القدم 

 اللجنة الجهوبةللتاديب والروح الرياضية

356/2021                                                                                                                                                                                                                          21/04/2021 

 وعبدالقادربوقعيج .  -عبد الصمد اخريبشمساءبرئاسة السيد عبداللطيف زكودوبحضوراألعضاءالسادة:  الرابعةتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ املشار إليه أعاله وذلك على الساعة اف                    

2021- 04-15بتاريخ:  18محضر رقم   

ــــــــها  تاريــــــخ بدايتها ـــ مـــدة العقوبة والغرامة   سببــ
ر الرخــصة      الفريـــــــــق  املالية 

 املبــــــــــــــــــــــاراة  الفئة  االســــــم والنسب أوالبطاقة

 القسم املمتاز 

29-03-2021  السالم القصري / طلبة تطوان  كبار محسن حفيظ  166346 طلبة تطوان  مباراة نافذة سلوك مشين  

05-04-2021 الفنيدق امل  مباراة نافذة للحصول على انذارين    امل الفنيدق / وداد طنجة  كبار عبدالواحد مكوار  156017 

12-04-2021  سب الحكم  
  3مباريات نافذة + 3

 مباريات موقوفة  التنفيد 
 امل راس لوطا /  امل الفنيدق  مدرب  حسن اللوحيس  50474 امل راس لوطا 

12-04-2021  شباب بنديبان /  شباب الدغاليين  كبار جالل ابن العاص  146963 شباب الدغاليين  مباراة نافذة للحصول على انذارين  

12-04-2021  رجاء موح باكو / اطلس مرتيل  كبار ابراهيم ابريشة  144456 اطلس مرتيل  مباراة نافذة سلوك مشين  

12-04-2021  ش. سيدي ادريس / املحيط االصيلي كبار احمد ابطيو 156242 ش. سيدي ادريس  مباراة نافذة للحصول على انذارين  

12-04-2021  ش. سيدي ادريس / املحيط االصيلي كبار عمر الشاط  115632 ش. سيدي ادريس  مباراة نافذة احتجاج عنيف على الحكم  

12-04-2021  ش. سيدي ادريس / املحيط االصيلي كبار وليد الخمالي  165414 املحيط االصيلي  مباراة نافذة للحصول على انذارين  

 القسم الثالث

11-04-2021  سب الحكم  
  2مباريات نافذة + 2

 مباريات موقوفة  التنفيد 
 املنار الرياض ي /  شباب درادب  كبار حمزة بنعلي  155886 املنار الرياض ي 

11-04-2021  ضرب الخصم  
مباراة  1مباريات نافذة +  2

 موقوفة  التنفيد 
 املنار الرياض ي /  شباب درادب  كبار صابر فرس 156220 املنار الرياض ي 

11-04-2021  ضرب الخصم  
مباراة  1مباريات نافذة +  2

 موقوفة  التنفيد 
 املنار الرياض ي /  شباب درادب  كبار عبدهللا رياض  150432 شباب درادب 

12-04-2021  اندلس طنجة /  كوكب طنجة  كبار محمد سعيد الشجيري  165536 كوكب طنجة مباراة نافذة للحصول على انذارين  

12-04-2021  مولودية تطوان / نهضة باب برد مسير  عبدالرفيع جمعون  52262 مولودية تطوان  مباراة نافذة احتجاج عنيف على الحكم  

05-04-2021  سب الحكم  
  3مباريات نافذة + 3

 مباريات موقوفة  التنفيد 
 شباب ازال / وفاق امسا  مسير  عبدهللا الغياتي 50785 وفاق امسا 

05-04-2021  شباب ازال / وفاق امسا  كبار يونس العمراني 150159 وفاق امسا  مباراة نافذة سلوك مشين  



     

  مساءالخامسة والنصف  الساعة  و رفعت الجلسة على
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

05-04-2021  سب الحكم  
  2مباريات نافذة + 2

 مباريات موقوفة  التنفيد 
 ج.ش املالليين / نجم الفنيدق  كبار عزالدين بنعلي  147302 نجم الفنيدق 

 القسم الرابع 

12-04-2021  رابطة طنجة / اتحاد العوامة  كبار محمد عدنان اسرغين  153241 رابطة طنجة  مباراة نافذة للحصول على انذارين  

12-04-2021 الخصم سب    
مباراة  1مباريات نافذة +  2

 موقوفة  التنفيد 
 رابطة طنجة / اتحاد العوامة  كبار نورالدين العسري  177933 رابطة طنجة 

 الفئات الصغرى 

06-04-2021  نجوم ابيريا / كوكب طنجة  شبان  عمران تايدي  177850 نجوم ابيريا مباراة نافذة سلوك مشين  

06-04-2021  نجوم ابيريا / كوكب طنجة  شبان  مة تميم ااس 175438 كوكب طنجة مباراة نافذة سلوك مشين  

08-04-2021  سب الحكم  
  2مباريات نافذة + 2

 مباريات موقوفة  التنفيد 
 شباب العوامة / وداد طنجة شبان  محمد يحي  170684 شباب العوامة 

09-04-2021  
واملندوب مع    سب الحكم

 االصرار 
نافذة  مباريات 4  كوكب طنجة / هالل سيدي ادريس شبان  حمزة العموري  160463 هالل سيدي ادريس  

09-04-2021  نهضة بئر الشيفا / امل طنجة  شبان  الزريزار  صالح الدين 182825 نهضة بئر الشيفا مباراة نافذة للحصول على انذارين  

09-04-2021  نهضة بئر الشيفا / امل طنجة  مدرب  اسامة املجاهد  50395 امل طنجة  مباراة نافذة احتجاج عنيف على الحكم  

05-04-2021  حسنية طنجة / شباب السانية  شبان  عبدهللا بن عدي  177745 حسنية طنجة  مباراة نافذة احتجاج عنيف على الحكم  


