
                                                                                                                              

 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم       

 لكرة القدم  عصبة الشمال 

 والروح الرياضية اللجنة الجهوبة للتاديب   

349/2021                                                                                                                                                                                                                                                     13/04/2021 

 وعبدالقادربوقعيج .  -عبد الصمد اخريبش : األعضاءالسادةحضور وب عبداللطيف زكودبرئاسة السيد الخامسة والنصف مساءافتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ املشار إليه أعاله وذلك على الساعة 

2021-  04-08 : بتاريخ 17محضر   

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

 أوالبطاقة
 املبــــــــــــــــــــــاراة  الفئة  االســــــم والنسب

 القسم املمتاز

05-04-2021 مباريات نافذة 2 سب الزميل   املحيط االصيلي / ف س العرائش كبار رضوان الحاجي  154503 املحيط االصيلي 

05-04-2021 م ااه الحك جرياض ي اتسلوك ال    
مباريات  3مباريات نافذة+3

 موقوفة التنفيذ 
 املحيط االصيلي / ف س العرائش مدرب الحسين الوهابي  51645 املحيط االصيلي

05-04-2021  املحيط االصيلي / ف س العرائش كبار امللعب البلدي -------  املحيط االصيلي انذار رمي قنينات املاء على الحكم  

05-04-2021  اتحاد طنجة البالية / امل راس لوطا  كبار محمد بوزيت  140575 اتحاد طنجة البالية مباراة نافذة  تكسير فرصة سانحة للتسجيل  

 القسم الثالث 

04-04-2021  ضرب الخصم  
موقوفة   اة مباريات نافذة+مبار 2

 التنفيذ 
كرونا طلبة طنجة / نادي  كبار أيوب جواد  157237 طلبة طنجة  

05-04-2021  نجوم طنجة / اهلي العوامة  كبار وليد بيدادة 159967 نجوم طنجة  مباراة نافذة  للحصول على انذارين  

05-04-2021  شباب طنجة / اتحاد السالم  كبار عبد الكريم العزاوي  173670 اتحاد السالم  مبارتان نافذتان  سب الزميل 

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

 موقوفة التنفيذ 
 نادي الغندوري / رجاء بني مكادة  كبار احمد التمسماني  171317 نادي الغندوري 

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

 موقوفة التنفيذ 
 نادي الغندوري / رجاء بني مكادة  كبار مروان الرحالي  157483 نادي الغندوري 

05-04-2021 الخصم ضرب    
مباريات نافذة+مباراة موقوفة  2

 التنفيذ 
 نادي الغندوري / رجاء بني مكادة  كبار عبد العزيز العزوزي  174804 نادي الغندوري 

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

 موقوفة التنفيذ 
 عمر الزوكالوي   نادي الغندوري 

م.االم 

 تعة 
مكادة نادي الغندوري / رجاء بني   



52395 

29-03-2021  اتحاد الباريو / ج املالليين  كبار منتصر كردادو 136966 اتحاد الباريو  مباراة نافذة  سلوك مشين  

29-03-2021  اتحاد الباريو / ج املالليين  كبار نور الدين امزيان  171171 ج املالليين  مباراة نافذة  احتجاج عنيف على الحكم  

29-03-2021  اتحاد الباريو / ج املالليين  كبار خالد الكعبي  182756 ج املالليين  مباراة نافذة  تدخل عنيف 

29-03-2021  اتحاد الباريو / ج املالليين  مدرب رضوان الشورفي  50914 ج املالليين  مباراة نافذة  احتجاج عنيف على الحكم  

29-03-2021  جمال عبد النور  52265 ج املالليين  مباراة نافذة  احتجاج عنيف على الحكم  
مدرب 

 م
 اتحاد الباريو / ج املالليين 

04-04-2021 زهرنادي مرتيل / شباب اال  كبار هللا حجاج دعب 131344 نادي مرتيل  مباراة نافذة  للحصول على انذارين    

04-04-2021 زهرمرتيل / شباب اال نادي  مسير شقور الياس  50409 نادي مرتيل  مباراة نافذة  احتجاج عنيف على الحكم    

04-04-2021 زهرنادي مرتيل / شباب اال  كبار محمد نوناح 159091 شباب االزهر مباراة نافذة  للحصول على انذارين    

 القسم الرابع 

05-04-2021  شباب حيضرة / نهضة الفنيدق كبار محمد الركراكي  168397 نهضة الفنيدق  سنتان نافذتان  ضرب الحكم  

04-04-2021  بايرن باب لنوادر / سبورتينغ الشاون  كبار بالل شبيبعة  155224 بايرن باب النوادر مباراة نافذة  للحصول على انذارين  

 الفئات الصغرى 

27-03-2021  شباب مغوغة / وفاق طنجة مدرب نور الدين امطوط  51209 شباب مغوغة مباراة نافذة  احتجاج عنيف على الحكم  

27-03-2021  سب الحكم  
مباريات  2مباريات نافذة+2

 موقوفة التنفيذ 
 شباب مغوغة / وفاق طنجة شبان  أيوب خنوس  170939 شباب مغوغة

27-03-2021  سب الحكم  
مباريات  2مباريات نافذة+2

 موقوفة التنفيذ 
 شباب مغوغة / وفاق طنجة شبان  أسامة برهون  179663 شباب مغوغة

27-03-2021 الحكم سب    
مباريات  2مباريات نافذة+2

 موقوفة التنفيذ 
 طلبة طنجة / نهضة بئر الشيفا  شبان  أسامة الفرجاني  172009 نهضة بئر الشيفا 

27-03-2021  سب الحكم  
مباريات  2مباريات نافذة+2

 موقوفة التنفيذ 
 طلبة طنجة / نهضة بئر الشيفا  شبان  إبراهيم اعلالي 178821 نهضة بئر الشيفا 

27-03-2021  سب الحكم  
مباريات  2مباريات نافذة+2

 موقوفة التنفيذ 
 طلبة طنجة / نهضة بئر الشيفا  شبان  أسامة جياللي  180763 نهضة بئر الشيفا 



 

 و رفعت الجلسة على الثامنة مساء 

 
 

04-04-2021 مباريات نافذة 2 سب الزميل   ج ابن بطوطة / املنار الرياض ي  شبان  يونس الصداف  182419 ج ابن بطوطة  

04-04-2021 انذارين للحصول على    اتحاد بئر الشيفا / شباب السعادة شبان  عدنان بوقطيب  165310 اتحاد بئر الشيفا مباراة نافذة  

04-04-2021  اتحاد بئر الشيفا / شباب السعادة شبان  محمد برميجو 183194 اتحاد بئر الشيفا مباراة نافذة  تكسير فرصة سانحة للتسجيل  

04-04-2021  اتحاد بئر الشيفا / شباب السعادة شبان  حديفة ركتوت  174925 شباب السعادة  مباراة نافذة  للحصول على انذارين  

04-04-2021  اتحاد بئر الشيفا / شباب السعادة مدرب فكري الهاني 52215 شباب السعادة  مباراة نافذة  احتجاج عنيف على الحكم  

06-04-2021 مباريات نافذة 2 سلوك ال رياض ي اتجاه الخصم   سيدي دريس ش     شباب سيدي دريس / جوهرة مسنانة شبان  محمد اهرام 177666 


