
 

 الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم      
 عصبة الشمال                 

 تاديب والروح الرياضية لل  اللجنة الجهوبة

328/2021                                                                                                                                 02 /04 /2021 
 

 عبد الصمد اخريبش  :األعضاءالسادةحضورعبداللطيف زكودوببرئاسة السيد الخامسة والنصف مساءافتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ المشار إليه أعاله وذلك على الساعة 
 وعبدالقادربوقعيج . 

2021- 03-29بتاريخ:  51محضر رقم  

 سببـــــــــــــها  تاريــــــخ بدايتها 
مـــدة العقوبة والغرامة  

 المالية
 الفريـــــــــق

ر الرخــصة     
 أوالبطاقة 

 المبــــــــــــــــــــــاراة الفئة االســــــم والنسب 

 القسم الممتاز

22-03-2120 الخصم  ضرب   
مبارتان نافذتان + مباراة  

 موقوفة  التنفيد 
 امل راس لوطا / ش سيدي ادريس  كبار  اسماعيل لعالم  166201 امل راس لوطا 

21-03-2120  اطلس مرتيل / جوهرة العرائش كبار  زوبير خيي  168358 اطلس مرتيل  مباراة نافذة  تكسير فرصة سانحة للتسجيل  

21-03-2120  سب الحكم  
  2مباريات نافذة + 2

 مباريات موقوفة  التنفيد 
 اطلس مرتيل / جوهرة العرائش كبار  مفضل ابردعي  168772 اطلس مرتيل 

21-03-2120  اطلس مرتيل / جوهرة العرائش كبار  زكرياء بنزكري  104483 اطلس مرتيل  مباراة نافذة  للحصول على انذارين  

21-03-2021 الخصم  ضرب   
مبارتان نافذتان + مباراة  

 موقوفة  التنفيد 
العرائش / وداد طنجة ف.س  كبار  سفيان بزكول  156573 ف.س العرائش   

21-03-2120  سب الحكم  
  3مباريات نافذة + 3

 مباريات موقوفة  التنفيد 
 ف.س العرائش / وداد طنجة  م.باالمثعة  محمد الدبدوبي  50800 وداد طنجة 

25-03-2120  سب الحكم  
  2مباريات نافذة + 2

 مباريات موقوفة  التنفيد 
 امل الفنيدق /  ف.س العرائش كبار  يوسف بن المعلم  144841 امل الفنيدق 

25-03-2120 مباريات  نافذة  6 سب جهاز العصبة    امل الفنيدق /  ف.س العرائش كبار  مصطفى ارجاز  50132 امل الفنيدق  

25-03-2120  ف.س باب تازة / جوهرة مسنانة  كبار  محسن عزوز  174589 ف.س باب تازة  مباراة نافذة  سلوك مشين  

25-03-2120 عنيف على الحكم احتجاج     ف.س باب تازة / جوهرة مسنانة  مسير توفيق طالبي  52357 ف.س باب تازة  مباراة نافذة  

 القسم الثالث 

18-03-2120  ج.سوق الطلبة / الشمال القصري كبار  محمد ديفوالح  160772 الشمال القصري مباراة نافذة  احتجاج عنيف على الحكم  

22-03-2120 نافذة مباراة   تدخل عنيف    شباب اوالد احميد / ج.سوق الطلبة  كبار  رشيد باير  164369 سوق الطلبة  



 و رفعت الجلسة على الثامنة مساء
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22-03-2120  سب الحكم  
  3مباريات نافذة + 3

 مباريات موقوفة  التنفيد 
 شباب اوالد احميد / ج.سوق الطلبة  مسير حاتم الزهري LB134115 شباب اوالد احميد 

 القسم الرابع 

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

 مباريات موقوفة  التنفيد 
 نهضة بني عمران / اتفاق الباريو  كبار  احمد عبدالعالي  175277 نهضة بني عمران 

22-03-2120  نهضة الفنيدق / باير باب النوادر كبار  اسماعيل بيجير  171346 باير باب النوادر  مباراة نافذة  سلوك مشين  

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

 مباريات موقوفة  التنفيد 
 باير باب النوادر 

 نهضة الفنيدق / باير باب النوادر كبار  محمد حجاج 156484

22-03-2120  نهضة الفنيدق / باير باب النوادر كبار  عبدالحمان البجاوي  160537 باير باب النوادر  مباراة نافذة  سلوك مشين  

22-03-2120  سب الحكم  
  3مباريات نافذة + 3

 مباريات موقوفة  التنفيد 
 وفاق العوامرة 

 وفاق العوامرة / شباب العوامرة مدرب اسماعيل بابيلة  50590

 الفئات الصغرى

25-03-2021  
 تكسير فرصة سانحة للتسجيل 

 
 المنار الرياضي / اطلس الحرارين  شبان  ادريس لحلو   183852 اطلس الحرارين  مباراة نافذة 


