
 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم      

 عصبة الشمال لكرة القدم 

 اللجنة الجهوبةللتاديب والروح الرياضية

360/2021                                                                                                                                               26/04/2021 

الساعة   أعاله وذلك على  إليه  املشار  بالتاريخ  الجلسة بمقر العصبة  السيد عبداللطيف زكود  الرابعةافتتحت   القادر   دة: عبد الصمد اخريبش وعبدوبحضوراألعضاءالسا  مساءبرئاسة 

 بوقعيج . 

2021- 04-22بتاريخ: 91محضر رقم  

 الفريـــــــــق  مـــدة العقوبة والغرامة املالية  سببـــــــــــــها تاريــــــخ بدايتها 
ر الرخــصة    

 أوالبطاقة
 املبــــــــــــــــــــــاراة  الفئة  االســــــم والنسب 

 القسم املمتاز

11 -04 -2021 انذارينللحصول على    السالم القصري / اتحاد طنجة البالية كبار  الياس الحويزي  147983 السالم القصري  مباراة نافذة  

 القسم الثالث

12 -04 -2021  اطلس الحرارين / املد االزرق كبار  انوار الكناوي  153180 املد االزرق مباراة نافذة  للحصول على انذارين 

12 -04 -2021  سب الحكم  
مباريات   2مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد
 اطلس الحرارين / املد االزرق كبار  ياسين اهدي  146122 املد االزرق

12 -04 -2021  وفاق امسا / ج.ش املالليين  مدرب يوسف البوعزاوي  50350 وفاق امسا مباراة نافذة  احتجاج عنيف على الحكم 

12 -04 -2021  وفاق امسا / ج.ش املالليين  كبار  لحسن اسلمان 144448 ج.ش املالليين  مباراة نافذة  للحصول على انذارين 

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

 موقوفة  التنفيد
 مغرب طنجة / شباب العوامة  كبار  عبد الباري اغمير 179331 شباب العوامة

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

 موقوفة  التنفيد
 مغرب طنجة / شباب العوامة  كبار  عثمان بروحو 152534 شباب العوامة

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

 موقوفة  التنفيد
 مغرب طنجة / شباب العوامة  كبار  عبدالرحيم العاللي 179340 شباب العوامة

11 -04 -2021  مغرب طنجة / شباب العوامة  كبار  بالل بننائل  158422 شباب العوامة مباراة نافذة  سلوك مشين  

13 -04 -2021  نادي الغندوري / اتحاد السالم  مسير عبدهللا اليدري  50787 اتحاد السالم مباراة نافذة  للحصول على انذارين 

 القسم الرابع

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

 موقوفة  التنفيد
 وفاء العرائش / االندلس القصري  كبار  ياسين السماللي  180798 وفاء العرائش 

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

 موقوفة  التنفيد
 وفاء العرائش / االندلس القصري  كبار  نزار مرزاق 162661 االندلس القصري 

11 -04 -2021  البصق على الخصم 
مباريات   3مباريات نافذة + 3

 موقوفة  التنفيد
 وفاء العرائش / االندلس القصري  كبار  سليمان االشهب 157592 االندلس القصري 

11 -04 -2021  ج.جبل درسة / وفاق امتار كبار  فواز حمدون  185439 ج.جبل درسة  مباراة نافذة  للحصول على انذارين 



 مساء  الخامسة والنصف و رفعت الجلسة على الساعة  

 
 

11 -04 -2021  سبورتينغ الشاون / نهضة الفنيدق  كبار  عبدهللا العباس  156851 نهضة الفنيدق  مباراة نافذة  للحصول على انذارين 

 الفئات الصغرى 

12 -04 -2021  سب الحكم  
مباريات   2مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد
/ شباب طنجة  رجاء البوغاز  شبان  حاتم ديسالني  169622 رجاء البوغاز   

13 -04 -2021  سب الحكم املساعد  
مباريات   2مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد
 نهضة بئر الشيفا / مغرب طنجة شبان  اسامة برهون  161748 نهضة بئر الشيفا 

12 -04 -2021  سب الحكم   
مباريات   2مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد
 شباب السانية / ش.س. ادريس  شبان  اسماعيل حجوي  169481 ش.س. ادريس 

12 -04 -2021  سب الحكم  
مباريات   2مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد
 شباب السانية / ش.س. ادريس  شبان  يوسف مالحي 164836 ش.س. ادريس 

14 -04 -2021 ادريس / املنار الرياض يهالل سيدي  فتيان  ايمن زين 174883 هالل سيدي ادريس  مباراة نافذة  للحصول على انذارين   

19 -04 -2021 مباريات نافذة  2 سب الزمالء   فتح طنجة / كوكب طنجة  شبان  محمد سعيد جافا  174123 كوكب طنجة 

19 -04 -2021  وفاق طنجة / شباب العوامة مسير زكرياء ساملم 52245 شباب العوامة مباراة نافذة  احتجاج عنيف على الحكم 

18 -04 -2021 انذارينللحصول على    اطلس الحرارين / ج.ابن بطوطة  شبان  وديع صوالحي  163032 اطلس الحرارين  مباراة نافذة  


