
 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم      

 عصبة الشمال لكرة القدم 

 اللجنة الجهوبة للتاديب والروح الرياضية

414/2021                                                                                                                                                                                                                                                27/05/2021 

 

 وعبدالقادربوقعيج .   -عبد الصمد اخريبش بحضوراألعضاءالسادة و   مساءبرئاسة السيد عبداللطيف زكود السادسةافتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ املشار إليه أعاله وذلك على الساعة                  

  الثامنة ليال و رفعت الجلسة على الساعة  

 

 

2 2021-  05--21بتاريخ 22محضر رقم    

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

 أوالبطاقة
 املبــــــــــــــــــــــاراة  الفئة  االســــــم والنسب

 القسم املمتاز 

21-05-2021 ف.س باب تازة   /املحيط االصيلي كبار  نجيب الحراق 164110 املحيط االصيلي مباراة نافذة  للحصول على انذارين   

21-05-2021 انذارينللحصول على   ف.س باب تازة   /املحيط االصيلي كبار  عصام هريكة 166290 املحيط االصيلي مباراة نافذة    

21-05-2021 ف.س باب تازة   /املحيط االصيلي كبار  فريد حمانو  147220 ف.س باب تازة مباراة نافذة  للحصول على انذارين   

21-05-2021 مباريات نافذة 3مباريات نافذة + 2 املشاركة في املباراة رغم عقوبة التوقيف    جوهرة مسنانة /  امل راس لوطا  كبار  محمد الطريبق  159028 امل راس لوطا 

10-05-2021 مباريات نافذة 3مباريات نافذة + 1 املشاركة في املباراة رغم عقوبة التوقيف    الرجاء القصري /  اطلس مرتيل  كبار  حاتم الخدام 172104 الرجاء القصري  

العرشكاس   

17-05-2021  وداد طنجة / نهضة طنجة كبار  ابراهيم العمراني  158578 وداد طنجة مباراة نافذة  تكسير فرصة سانحة للتسجيل 

 الفئات الصغرى 

17-05-2021 االزرق نهضة بئر الشيفا / املد  فتيان  ايوب عقالي  182292 نهضة بئر الشيفا  مباراة نافذة  تكسير فرصة سانحة للتسجيل   

17-05-2021  نهضة بئر الشيفا / املد االزرق  فتيان  يونس البو  182276 نهضة بئر الشيفا  مباراة نافذة  للحصول على انذارين 

17-05-2021  محاولة ضرب الحكم 
اشهر موقوفة  6+نافذة اشهر  6

 التنفيد 
الباليةنادي الغندوري / اتحاد طنجة  شبان  محمد امين شقور  176886 نادي الغندوري   

17-05-2021  نادي الغندوري / اتحاد طنجة البالية شبان  يونس العاقل  163813 اتحاد طنجة البالية مباراة نافذة  للحصول على انذارين 

17-05-2021    سب الحكم 
مباريات   3مباريات نافذة + 3

 موقوفة  التنفيد
اتلتيك طنجةنجوم الصداقة /  مسير زكرياء االسمر  52069 نجوم الصداقة  

17-05-2021  نجوم الصداقة / اتلتيك طنجة فتيان  حمزة الوردي 182350 اتلتيك طنجة مباراة نافذة  للحصول على انذارين 

17-05-2021  سب الحكم  
مباريات   2مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد
 نجوم الصداقة / اتلتيك طنجة فتيان  بدر الزروكي  172822 اتلتيك طنجة


