
 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم      

 عصبة الشمال لكرة القدم   

 اللجنة الجهوبةللتاديب والروح الرياضية

436/2021                                                                                                                                                                                                                                                11/06/2021 

 

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

2 021-  06--10بتاريخ 25محضر رقم    

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

 أوالبطاقة
 املبــــــــــــــــــــــاراة  الفئة  االســــــم والنسب

 القسم املمتاز 

08-06-2021  سب الحكم  
مباريات موقوفة 2مباريات نافذة + 2

التنفيد    
 شباب علم طنجة / الرجاء القصري  كبار  محمد ايبو  146732 شباب علم طنجة

08-06-2021 لحصول على انذارين ا   شباب علم طنجة / الرجاء القصري  كبار  عبدالرزاقزليم 185477 الرجاء القصري  مباراة نافذة  

31-05-2021  
املشاركة في املباراة رغم عقوبة 

 التوقيف

مباريات نافذة+  3مباراة  نافذة + 

مباريات نافذة 3  
جوهرة مسنانة ف.س العرائش /  كبار  سعد الحمامي 172028 جوهرة مسنانة  

 القسم الثالث

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

التنفيد    
 وفاق امسا / نجم الفنيدق  كبار  عادل بوشتى 155264 نجم الفنيدق

07-06-2021  
الرياض ي بضرب اتجاه  سلوك 

 العبي الخصم 
 ج.سوق الطلبة / نهضة وزان  كبار  رشيد ربيعي 160129 ج.سوق الطلبة نافذة  ياتمبار  4

04-06-2021  ضرب الخصم   
مباراة موقوفة   1مباريات نافذة + 2

 التنفيد 
 النادي الطنجي / امل طنجة كبار  نوفل بنقبة 160764 النادي الطنجي 

04-06-2021  ضرب الخصم   
مباراة موقوفة   1مباريات نافذة + 2

 التنفيد 
 النادي الطنجي / امل طنجة كبار  دوز حبدر ال 181225 امل طنجة

06-06-2021  ضرب الخصم   
مباراة موقوفة   1مباريات نافذة + 2

 التنفيد 
 الشمال القصري / اوملبيك القصري  كبار  عبداملنعم املعادي 162419 الشمال القصري 

 القسم الرابع 

06-06-2021 نادي املستقبل اكاديمية القرب /   كبار  الباروديحفيظ  181700 اكاديمية القرب  تان نافذ سنتان  2 ضرب الحكم   

06-06-2021 نافذة  مباريات6 سب الحكم وجهاز العصبة  نادي املستقبل اكاديمية القرب /   مسير بلعتيق  عبدالكريم 52449 اكاديمية القرب    

06-06-2021  محاولة ضرب الحكم 
اشهر موقوفة  6+نافذة اشهر 6

 التنفيد 
نادي املستقبل اكاديمية القرب /   كبار  عمر بن عبدالغالي  181715 اكاديمية القرب   



 و رفعت الجلسة على الساعة  الثامنة والنصف ليال  

 

 

 

 

 

 
 

06-06-2021  محاولة ضرب الحكم 
اشهر موقوفة  6+نافذة اشهر 6

 التنفيد 
نادي املستقبل اكاديمية القرب /   كبار  زكرياء العلوي اسماعيلي  184166 اكاديمية القرب   

06-06-2021  سب الحكم  
مباريات موقوفة 2مباريات نافذة + 2

التنفيد    
نادي املستقبل اكاديمية القرب /   كبار  عثمان الحساني  180310 اكاديمية القرب   

06-06-2021  سب الحكم  
مباريات موقوفة 2مباريات نافذة + 2

التنفيد    
 كبار  ياسين الزبايري  180909 اكاديمية القرب 

نادي املستقبل اكاديمية القرب /    

06-06-2021 الحكم سب    
مباريات موقوفة 2مباريات نافذة + 2

التنفيد    
 كبار  محمد الرحمي  184165 اكاديمية القرب 

نادي املستقبل اكاديمية القرب /    

07-06-2021  اتحاد بئر الشيفا / مولودية طنجة  مسير هشام الخدير  517201 اتحاد بئر الشيفا  مباراة نافذة  احتجاج عنيف على الحكم 

07-06-2021  اتحاد بئر الشيفا / مولودية طنجة  كبار  محسن بغوز  164823 اتحاد بئر الشيفا  مباراة نافذة  سلوك مشين  

07-06-2021  اتحاد بئر الشيفا / مولودية طنجة  كبار  سليمان املساري  170689 مولودية طنجة مباراة نافذة  سلوك مشين  

07-06-2021  ضرب الخصم  
مباراة موقوفة   1مباريات نافذة + 2

 التنفيد 
اقة  اقة / نجوم ابيريا  كبار  عبدالرحمان السهلي 168457 نادي شر  نادي شر

07-06-2021  سب الحكم  
مباريات موقوفة 3مباريات نافذة + 3

التنفيد    
 امل بدريوين / رجاء طنجة البالية مسير محسن الحساني 52178 رجاء طنجة البالية 

 الفئات الصغرى 

30-05-2021 لحصول على انذارين ا   مدرسة العرائش / الرجاء القصري  فتيان  زيد حميمو  164190 الرجاء القصري  مباراة نافذة  

06-06-2021 شباب السانية  /بني مكادة رجاء  شبان  محمد الغول  184623 شباب السانية  مباراة نافذة  قوة زائدة   

06-06-2021  سب الحكم  
مباريات موقوفة 2مباريات نافذة + 2

التنفيد    
شباب السانية  /بني مكادة رجاء  شبان  سليمان زروق  176227 شباب السانية   


