
 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم      

 عصبة الشمال لكرة القدم 

 اللجنة الجهوبة للتاديب والروح الرياضية

416/2021                                                                                                                                                                                                                                                                  28/05/2021  

 وعبدالقادربوقعيج .   -عبد الصمد اخريبش  األعضاء لسادةا بحضور  و  برئاسة السيد عبداللطيف زكود مساء السادسةافتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ املشار إليه أعاله وذلك على الساعة                          

2 2021-  05--27بتاريخ 32محضر رقم    

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

 أوالبطاقة
 املبــــــــــــــــــــــاراة  الفئة  االســــــم والنسب

 القسم املمتاز 

23-05-2021 الخصم   ضرب   
مباراة   1مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد 
 شباب بنديبان /  شباب علم طنجة كبار حمزة بادو 150286 شباب بنديبان 

23-05-2021  شباب بنديبان /  شباب علم طنجة كبار محمد الفخام  116178 شباب علم طنجة  مباراة نافذة تكسير فرصة سانحة للتسجيل  

23-05-2021 الخصم   ضرب   
مباراة   1مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد 
شباب علم طنجة   شباب بنديبان / كبار عبدالعالي عمري  176257 شباب علم طنجة   

20-05-2021  
املشاركة في املباراة رغم عقوبة  

 التوقيف 

مباريات  3مباريات نافذة + 1

مباريات نافذة 3+نافذة  
 اوملبيك وزان/  الرجاء القصري  كبار حاتم الخدام  172104 الرجاء القصري 

24-05-2021  
املشاركة في املباراة رغم عقوبة  

 التوقيف 

مباريات  3مباريات نافذة + 1

 نافذة
 امل الفنيدقى / الشباب االصيلي  كبار ة يدع عصام د 155633 امل الفنيدق 

24-05-2021  
املشاركة في املباراة رغم عقوبة  

 التوقيف 

مباريات  3مباريات نافذة + 1

 نافذة
 امل الفنيدقى / الشباب االصيلي  كبار محمد القورش ي  106415 امل الفنيدق 

24-05-2021  
املشاركة في املباراة رغم عقوبة  

 التوقيف 

مباريات  3مباريات نافذة + 1

 نافذة
 امل الفنيدقى / الشباب االصيلي  كبار مراد بوزيد  153133 امل الفنيدق 

 القسم الثالث

23-05-2021 996115 ف.س طنجة  نافذة   ياتمبارا 4 سلوك الرياض ي اتجاه الخصم   طنجة  فتحطنجة /  ف.س كبار اسماعيل الكرموني   

23-05-2021  ف.س طنجة / فتح طنجة  كبار عماد منقوش  179921 ف.س طنجة  مباراة نافذة  للحصول على انذارين  

23-05-2021 الخصم   ضرب   
مباراة   1مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد 
 ف.س طنجة / فتح طنجة  كبار احمد الكرموني 176888 ف.س طنجة 

23-05-2021 الحكم سب    
مباريات   3مباريات نافذة + 3

 موقوفة  التنفيد 
 ف.س طنجة / فتح طنجة  مدرب  ياسين العقاد  52391 ف.س طنجة 



   ليال والنصف  الثامنة و رفعت الجلسة على الساعة  

 

 
 
 

23-05-2021 الخصم   ضرب   
مباراة   1مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد 
 ف.س طنجة / فتح طنجة  كبار ياسين العاطفي  175666 فتح طنجة 

24-05-2021 انذارين للحصول على    شباب طنجة / امل طنجة  كبار ياسين دراطيا 163919 شباب طنجة مباراة نافذة  

24-05-2021  شباب طنجة / امل طنجة  كبار املهدي الطيب  169206 امل طنجة  مباراة نافذة  للحصول على انذارين  

24-05-2021  نهضة طنجة / اهلي العوامة  كبار محمد غيالن  148943 اهلي العوامة  مباراة نافذة  للحصول على انذارين  

24-05-2021    لحكم ا سب  
  تا يمبار  2مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد 
 نهضة طنجة / اهلي العوامة  كبار عماد بنداهية  167396 اهلي العوامة 

24-05-2021  سب الحكم  
مباريات  2مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد 
 نهضة طنجة / اهلي العوامة  كبار االشهب ياسين  139593 اهلي العوامة 

24-05-2021  مغرب طنجة / املد االزرق  كبار ياسين ستاتة 145692 مغرب طنجة  مباراة نافذة  للحصول على انذارين  

 القسم الرابع 

23-05-2021 نجوم ابيريا رابطة طنجة / كبار ياسين امغار  150305 نجوم ابيريا مباراة نافذة  للحصول على انذارين    

24-05-2021  سب الحكم  
مباريات  2مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد 
 نجوم الصداقة / نادي املستقبل  كبار ربيع غالي بوشبات  182559 نجوم الصداقة 

24-05-2021  سب الحكم  
مباريات  2مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد 
 نجوم الصداقة / نادي املستقبل  كبار محمد الورياغلي  182572 نجوم الصداقة 

24-05-2021  سب الحكم  
مباريات  2مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد 
 نجوم الصداقة / نادي املستقبل  كبار محمد جدياع  182555 نجوم الصداقة 

24-05-2021  نجوم الصداقة / نادي املستقبل  كبار اسماعيل الشفراوي  182549 نجوم الصداقة  مباراة نافذة  للحصول على انذارين  

24-05-2021  سب الحكم  
مباريات  2مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد 
 نجوم الصداقة / نادي املستقبل  كبار احمد شهايب 157132 نجوم الصداقة 

23-05-2021  اكاديمية القرب / اتلتيك مشالوة كبار نورالدين اعبيني  174206 اكاديمية القرب    مباريات نافذة 2 سب الزميل  

23-05-2021  اكاديمية القرب / اتلتيك مشالوة كبار انس حمراوي  159444 اتلتيك مشالوة  مباراة نافذة تكسير فرصة سانحة للتسجيل  


