
 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم     

 عصبة الشمال لكرة القدم 

 اللجنة الجهوبة للتاديب والروح الرياضية 

445/2021                                                                                                                                                                                                                                           17/06/2021 

الساعة                     وذلك على  أعاله  إليه  املشار  بالتاريخ  العصبة  بمقر  الجلسة  زوال افتتحت  زكود   الثانية  السيد عبداللطيف  اخريبش  بحضور   و   برئاسة  الصمد  عبد   -األعضاءالسادة 

 وعبدالقادربوقعيج .  

2 2021- 06--17بتاريخ  26محضر رقم    

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

 أوالبطاقة
 املبــــــــــــــــــــــاراة  الفئة  الســــــم والنسب

 القسم املمتاز

14-06-2021  جوهرة العرائش / طلبة تطوان كبار جمال الحجوي  158430 جوهرة العرائش  مباراة نافذة سلوك مشين  

 القسم الثالث 

14-06-2021  نجاح طنجة / نجوم طنجة  كبار وليد بيضاضة 159967 نجوم طنجة  مباراة نافذة للحصول على انذارين  

14-06-2021  سب الحكم  
مباريات   3مباريات نافذة +3

 موقوفة  التنفيد 
 نادي كرونا / نهضة طنجة  مسير  نورالدين الطالبي  52056 نادي كرونا

14-06-2021 نافذةمباراة  للحصول على انذارين    نهضة وزان / مدرسة العرائش  كبار محمد امين بنهدة 164766 نهضة وزان  

13/06 /2021  سب الحكم  
مباريات   2مباريات نافذة +2

 موقوفة  التنفيد 
 شباب السعادة / نهضة بئر الشيفا كبار صعاصاسماعيل الع  167753 نهضة بئر الشيفا

13/06 /2021  سب الحكم  
مباريات   2مباريات نافذة +2

 موقوفة  التنفيد 
 شباب السعادة / نهضة بئر الشيفا كبار بالل قاس ي  168326 نهضة بئر الشيفا

11-06-2021  فتح طنجة / اطلس الحرارين  كبار بدر رزوق  155674 اطلس الحرارين  مباراة نافذة للحصول على انذارين  

12-06-2021  سب الحكم  
مباريات   2مباريات نافذة +2

التنفيد موقوفة    
 املد الزرق / شباب العوامة  كبار ضاض حمزة الع 166052 شباب العوامة 

14-06-2021  رجاء العرائش / ج.سوق الطلبة كبار حمزة زولوطي  184588 رجاء العرائش  مباراة نافذة تدخل عنيف  

07-06-2021  سب الحكم  
مباريات  2مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد 
 شباب اولد احميد / رجاء العرائش كبار ياسين الصرصري  147510 شباب اولد احميد 



   بعد الزوال  الثالثة والنصف و رفعت الجلسة على الساعة  

 

     

 

      

 

 

 

07-06-2021  سب الحكم  
مباريات  2مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد 
 شباب اولد احميد / رجاء العرائش كبار يوسف الدنكير  163317 شباب اولد احميد 

07-06-2021  سب الحكم  
مباريات  2مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد 
 شباب اولد احميد / رجاء العرائش كبار سالم كرنون  54951 شباب اولد احميد 

07-06-2021  
سلوك لرياض ي اتجاه املندوب  

 والحكم 
مباريات نافذة  4  شباب الزهر / نهضة املضيق  كبار ساهلي اناس ال 177451 نهضة املضيق  

07-06-2021  
سلوك لرياض ي اتجاه املندوب  

 والحكم 
مباريات نافذة4  شباب الزهر / نهضة املضيق  كبار جالل خولنجي  137476 نهضة املضيق  

15-06-2021 نافذة مباراة منع فرصة سانحة لتسجيل    اتحاد السالم / رجاء بني مكادة كبار املهدي املطلب  149498 اتحاد السالم  

 القسم الرابع 

14-06-2021 مولودية طنجة   / شباب مغوغة  كبار علي امكيال  155635 مولودية طنجة  تان نافذ سنتان   2 ضرب الحكم    

14-06-2021 تان نافذ سنتان   2 ضرب الحكم   مولودية طنجة   / شباب مغوغة  كبار عبد املنعم كباص  184788 مولودية طنجة    

14-06-2021  هالل طنجة / ج. ابن بطوطة  مدرب  عزالدين اليوسفي  50342 هالل طنجة  مباراة نافذة احتجاج عنيف على الحكم  

14-06-2021  هالل طنجة / ج. ابن بطوطة  كبار سفيان بنموس ى  159408 ج. ابن بطوطة مباراة نافذة سلوك مشين  


