
 ة املغربية لكرة القدم الجامعة امللكي     

 عصبة الشمال لكرة القدم 

 اللجنة الجهوبة للتاديب والروح الرياضية

428/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                           04/06/2021  

 وعبدالقادربوقعيج .   -عبد الصمد اخريبش األعضاءالسادة  بحضور   و   برئاسة السيد عبداللطيف زكود مساء السادسةيخ املشار إليه أعاله وذلك على الساعة افتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتار                          

2 2021-  06--03بتاريخ 24محضر رقم    

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

 أوالبطاقة
 املبــــــــــــــــــــــاراة  الفئة  االســــــم والنسب

 القسم املمتاز 

31-05-2021  
املشاركة في املباراة رغم عقوبة 

 التوقيف

مباريات نافذة+  3نافذة +  اةمبار 1

مباريات نافذة 3  
 اتحاد طنجة البالية / امل الفنيدق  كبار  عصام دعيدة  155633 امل الفنيدق

31-05-2021  
املشاركة في املباراة رغم عقوبة 

 التوقيف

مباريات نافذة+  3نافذة +   اةمبار  1

مباريات نافذة 3  
 اتحاد طنجة البالية / امل الفنيدق  كبار  محمد الغورش ي  106415 امل الفنيدق

31-05-2021  
املشاركة في املباراة رغم عقوبة 

 التوقيف

مباريات نافذة+  3نافذة +   اةمبار  1

مباريات نافذة 3  
 اتحاد طنجة البالية / امل الفنيدق  كبار  مراد بوزيد 153133 امل الفنيدق

24-05-2021  
املشاركة في املباراة رغم عقوبة 

 التوقيف
مباريات نافذة 3نافذة +   اةمبار  1 مسنانة ف.س العرائش / جوهرة  كبار  سعد الحمامي 172028 جوهرة مسنانة   

 القسم الثالث

23-05-2021  ج. ش املالليين / ماط بي  كبار  نورالدين امزيان  171171 ج. ش املالليين  مباراة نافذة  سلوك مشين  

23-05-2021  ج. ش املالليين / ماط بي  كبار  سفيان بوسربات  181035 ماط بي مباراة نافذة  سلوك مشين  

24-05-2021  نهضة وزان / شباب اوالد احميد  كبار  مصطفى الزروقي 161391 شباب اوالد احميد  مباراة نافذة  للحصول على انذارين 

24-05-2021  نهضة املضيق /  مولودية تطوان  كبار  ايمن عزوز 165514 نهضة املضيق مباراة نافذة  للحصول على انذارين 

24-05-2021 الباريو اتحاد  مباراة نافذة  احتجاج عنيف على الحكم   اتحاد الباريو / واق امسا  كبار  اسامة بوعبيد 150643 

30-05-2021  اتحاد السالم / النادي الطنجي  كبار  مروان بوهراوة 163453 النادي الطنجي  مباراة نافذة  احتجاج عنيف على الحكم 

30-05-2021  اتحاد السالم / النادي الطنجي  كبار  بنقاسمالزوبير  170191 النادي الطنجي  مباراة نافذة  للحصول على انذارين 

31-05-2021  نجوم طنجة / نادي كرونا  كبار  سعيد ارشيد 175468 نادي كرونا  مباراة نافذة  للحصول على انذارين 

24-05-2021  سب الحكم املساعد الثاني 
مباريات موقوفة 3مباريات نافذة + 3

التنفيد    
 شباب ازال / اجاكس املضيق  مسير الزوياتي سعيد  52266 شباب ازال 

 القسم الرابع 

30-05-2021  نجوم ابيريا /  هالل طنجة كبار  املهدي ابالغ 179412 نجوم ابيريا  مباراة نافذة  للحصول على انذارين 

31-05-2021 الرياض ي / اكاديمية القربالوفاء  كبار  مبارك لخويت  178628 الوفاء الرياض ي مباراة نافذة  للحصول على انذارين   

31-05-2021 مباريات نافذة  2  سب الزميل   ج.ابن بطوطة / رابطة طنجة كبار  ايمن البوهالي  183411 رابطة طنجة 



   ليال والنصف  الثامنة و رفعت الجلسة على الساعة  

 

 

31-05-2021  سب الحكم  
مباريات موقوفة 2مباريات نافذة + 2

التنفيد    
الزينات اتلتيك مشالوة / نجاح  كبار  عبد الحي املغربي  162387 اتلتيك مشالوة   

31-05-2021  سب الحكم  
مباريات موقوفة 2مباريات نافذة + 2

التنفيد    
 اتلتيك مشالوة / نجاح الزينات  كبار  ابراهيم الوسيني 168422 اتلتيك مشالوة 

 الفئات الصغرى 

28-05-2021 البالية / رابطة طنجة رجاء طنجة  فتيان  اسماعيل املجنون  164229 رابطة طنجة مباراة نافذة  للحصول على انذارين   

28-05-2021 الخصم   ضرب   
مباراة موقوفة   1مباريات نافذة + 2

 التنفيد 
 رجاء طنجة البالية / رابطة طنجة  فتيان  حمزة اكدي  182889 رابطة طنجة

28-05-2021  تهجم على املندوب 
مباريات موقوفة 2مباريات نافذة + 2

التنفيد    
 رجاء طنجة البالية / رابطة طنجة  فتيان  عبدالعالي املرابط  177284 رجاء طنجة البالية 

28-05-2021  سب الحكم  
مباريات موقوفة 2مباريات نافذة + 2

التنفيد    
 رجاء طنجة البالية / رابطة طنجة  فتيان  يونس ابوبكر  168027 رجاء طنجة البالية 

28-05-2021 الطنجي النادي  مباراة نافذة  تكسير فرصة سانحة للتسجيل   النادي الطنجي / شباب السعادة  فتيان  صهيب بالغازي  182041 

29-05-2021 املد االزرق طلبة طنجة  /  فتيان  محمد  املقدم 168985 املد االزرق مباراة نافذة  احتجاج عنيف على الحكم   

29-05-2021 الخصم   ضرب   
مباراة موقوفة   1مباريات نافذة + 2

 التنفيد 
687171 املد االزرق املد االزرق طلبة طنجة  /  فتيان  عبدهللا دبون    

29-05-2021  سب الحكم  
مباريات موقوفة 2مباريات نافذة + 2

التنفيد    
911820 املد االزرق املد االزرق طلبة طنجة  /  فتيان  يوسف كونيش    

02-06-2021  اطلس طنجة / جوهرة مسنانة  شبان  انوار بكاي 164607 جوهرة مسنانة مباراة نافذة  للحصول على انذارين 

28-05-2021  املنار الرياض ي / الدفاع الرياض ي فتيان  عالءالدين السباعي 183360 املنار الرياض ي مباراة نافذة  للحصول على انذارين 

28-05-2021 الرياض ياملنار الرياض ي / الدفاع  فتيان  وائل اقشيش 182814 الدفاع الرياض ي مباراة نافذة  سلوك مشين    

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

التنفيد    
 الرجاء القصري / اوملبيك القصري  فتيان  ضيف هللا الحميد  164400 اوملبيك القصري 


