
 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم 

 عصبة الشمال لكرة القدم         

 اللجنة الجهوبة للتاديب والروح الرياضية 

466/2021                                                                                                                                                                                                                             25 /06/2021 

الساعة    على  وذلك  أعاله  إليه  املشار  بالتاريخ  العصبة  بمقر  الجلسة  زواال  افتتحت  زكودالثانية  عبداللطيف  السيد  اخريبشاألعضاءالس  بحضور   و   برئاسة  الصمد  عبد    -ادة 

 وعبدالقادربوقعيج .  

2021- 06--24بتاريخ   27محضر رقم   

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

 أوالبطاقة
 املبــــــــــــــــــــــاراة  الفئة  االســــــم والنسب

 القسم املمتاز

20-06-2021 اتجاه الحكم  سلوك الرياض ي   مباريات  نافذة  4   اوملبيك وزان / طلبة تطوان  كبار ايمن العيساوي  150928 طلبة تطوان  

20-06-2021  اوملبيك وزان / طلبة تطوان  كبار محسن حفيظ  166346 طلبة تطوان  مباراة نافذة للحصول على انذارين  

 القسم الثالث 

14-06-2021 نافذةمباراة  احتجاج عنيف على الحكم    مولودية تطوان / شباب االزهر  مدرب م  محمد اوالد بوعمامة 51408 شباب االزهر 

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

 موقوفة  التنفيد 
 اتحاد الباريو / اجاكس املضيق  كبار اشرف اورياغل  141772 اجاكس املضيق 

14-06-2021 نافذةمباراة  احتجاج عنيف على الحكم    نهضة املضيق /تمودة تطوان  مسير  موالي سعيد بوعمامة 52159 تمودة تطوان 

14-06-2021  سب الحكم املساعد االول  
مباريات  2مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد 
 نهضة باب برد / نادي مرتيل  كبار ايوب الهسكوري  152806 نادي مرتيل 

14-06-2021  سب  ثالثي التحكيم  
مباريات  2مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد 
 نهضة باب برد / نادي مرتيل  كبار عبدهللا حجاج  131344 نادي مرتيل 

14-06-2021  سب  ثالثي التحكيم  
مباريات  2مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد 
 نهضة باب برد / نادي مرتيل  كبار سليمان بن شرايح  167357 نادي مرتيل 

19-06-2021  اتلتيك طنجة / النصر الرياض ي  كبار هيثم املسغوني 157880 النصر الرياض ي  مباراة نافذة للحصول على انذارين  

14-06-2021  
املشاركة في املباراة رغم عقوبة  

 التوقيف 

مباريات    4مباريات نافذة + 2

 نافذة
 نجم الفنيدق / ماط بي  كبار عادل بوشتى    155264 نجم الفنيدق 

14-06-2021 مباريات  نافذة  4 تسجيل العب موقوف    نجم الفنيدق / ماط بي  مدرب  عبدالسالم البوغريبي  50131 نجم الفنيدق  

20-06-2021 مباريات  نافذة  4 سب الحكم مع االصرار    النادي الطنجي / نادي الغندوري كبار ايوب ارودي  167199 النادي الطنجي  



 بعد الزوال  الثالثة والنصف و رفعت الجلسة على الساعة  

 

 

21-06-2021  سب الحكم  
مباريات  2مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد 
 نهضة كورزيانة / هالل سيدي ادريس كبار ايوب الوهابي 156346 نهضة كورزيانة

20-06-2021  شباب املدينة / نادي كرونا  كبار رشيد اشهب  156104 شباب املدينة  مباراة نافذة سلوك مشين  

20-06-2021  
حالة  الحكم مع   على   البصق

 العود

اشهر    6اشهر  نافذة +  6

 موقوفة التنفيذ 
 شباب املدينة / نادي كرونا  مسير  نورالدين الطالبي  52056 نادي كرونا

21-06-2021  ضرب الخصم  
مباراة   1مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد 
 تمودة تطوان / مولودية تطوان  كبار رشيد بوكريش  180980 مولودية تطوان 

21-06-2021 عنيف على الحكم احتجاج     تمودة تطوان / مولودية تطوان  مدرب م  محسن دوحو 52261 مولودية تطوان  مباراة نافذة 

21-06-2021  ضرب الخصم  
مباراة   1مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد 
 تمودة تطوان / مولودية تطوان  كبار يوسف بنمبارك  150826 تمودة تطوان

 القسم الرابع 

21-06-2021  شباب مغوغة /   اتحاد بئر الشيفا كبار عبد الرحيم البدوي  159592 اتحاد بئر الشيفا  مباراة نافذة للحصول على انذارين  

21-06-2021  سب الحكم املساعد االول  
مباريات  2مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد 
اتحاد بئر الشيفاشباب مغوغة /     كبار ايوب جفوف  183193 اتحاد بئر الشيفا   

21-06-2021  سب الحكم  
مباريات   2مباريات نافذة +2

 موقوفة  التنفيد 
 شباب مغوغة /   اتحاد بئر الشيفا كبار اسامة الغبزوري  166087 اتحاد بئر الشيفا 

21-06-2021  سب الحكم املساعد االول  
مباريات  3مباريات نافذة + 3

 موقوفة  التنفيد 
 شباب مغوغة /   اتحاد بئر الشيفا حامل ام  بوشعيب جفوف  52472 اتحاد بئر الشيفا 

 الفئات الصغرى 

15-06-2021  امل طنجة / شباب املدينة شبان  املهدي سالم  183999 امل طنجة  مباراة نافذة للحصول على انذارين  

16-06-2021  ف.س العرائش / مدرسة العرائش الفتيان  االدريس ي محمد  189589 ف.س العرائش  مباراة نافذة للحصول على انذارين  

16-06-2021  ف.س العرائش / مدرسة العرائش الفتيان  لعسري طه  185791 مدرسة العرائش  مباراة نافذة للحصول على انذارين  


