
 امعة امللكية املغربية لكرة القدم الج    

 عصبة الشمال لكرة القدم 

 اللجنة الجهوبة للتاديب والروح الرياضية 

500/2021                                                                                                                                                                                            08/07/2021 

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

 وعبدالقادربوقعيج .  

2 2021- 07--05  بتاريخ  29محضر رقم    

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

 أوالبطاقة
 املبــــــــــــــــــــــاراة  الفئة  الســــــم والنسب

 القسم الثالث 

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

 موقوفة  التنفيد 
 نادي مرتيل / نهضة املضيق  كبار حسن عزوز  148270 نادي مرتيل 

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

 موقوفة  التنفيد 
 نادي مرتيل / نهضة املضيق  كبار محمد رحوش  157572 نهضة املضيق 

21-06-2021  نادي مرتيل / نهضة املضيق  كبار منير الحمدي  152742 نهضة املضيق  مباراة نافذة للحصول على انذارين  

21-06-2021  سب الحكم مع التكرار  
  مباريات  3+ نافذة مباريات  4

 نافذة
 نادي مرتيل / نهضة املضيق  كبار جالل خولنجي  137476 نهضة املضيق 

28-06-2021  شباب الزهر / تمودة تطوان  كبار معاد الحداد  166443 تمودة تطوان مباراة نافذة للحصول على انذارين  

28-06-2021  مولودية تطوان /  نادي مرتيل  مدرب م  الياس شقور  50409 نادي مرتيل  مباراة نافذة احتجاج عنيف على الحكم  

05-07-2021  سب الحكم  
مباريات   2مباريات نافذة +2

 موقوفة  التنفيد 
 اهلي العوامة / نجاح طنجة  كبار عماد بنداهية  167396 اهلي العوامة 

05-07-2021  مغرب طنجة / اطلس الحرارين  كبار الشرقاوي بدر  168472 مغرب طنجة  مباراة نافذة للحصول على انذارين  

07-07-2021  هالل سيدي ادريس / اطلس طنجة مسير  البشير بن مسعود 50026 هالل سيدي ادريس  مباراة نافذة احتجاج عنيف على الحكم  

07-07-2021 نافذة  سنتان   ضرب الحكم    هالل سيدي ادريس / اطلس طنجة كبار عبدالكريم ايت الحاج  171977 هالل سيدي ادريس  

 القسم الرابع 

28-06-2021 مباريات نافذة2 سب الزميل    الوفاء الرياض ي / اتلتيك مشالوة كبار محمد بوسعيد  159451 اتلتيك مشالوة  

05-07-2021 نجوم الصداقة  نجاح الزينات / كبار حمزة طالل  162375 نجاح الزينات  مباراة نافذة للحصول على انذارين    

05-07-2021  هالل طنجة / رابطة طنجة  كبار سفيان زرطيط  153243 رابطة طنجة  مباراة نافذة للحصول على انذارين  



 بعد الزوال  الثالثة والنصف و رفعت الجلسة على الساعة  

 

     
 
 
 
 
 

 الفئات الصغرى 

28-06-2021 نافذة  مباريات 6 سلوك لرياض ي اتجاه الحكم    اجاكس طنجة / رابطة طنجة  مدرب  ربيع الهرون  50403 رابطة طنجة  

28-06-2021  سب الخصم  
مباراة   1مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد 
 اجاكس طنجة / رابطة طنجة  شبان  امين الكمحوري  177545 رابطة طنجة 

28-06-2021  سب الحكم  
مباريات   2مباريات نافذة +2

 موقوفة  التنفيد 
 اجاكس طنجة / رابطة طنجة  شبان  جمون خالد  171261 رابطة طنجة 

28-06-2021  سب الخصم  
مباراة   1مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد 
 اجاكس طنجة / رابطة طنجة  شبان  ايمن حجاج 166603 اجاكس طنجة 

28-06-2021  سب الخصم  
مباراة   1مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد 
 اجاكس طنجة / رابطة طنجة  ممرض ابراهيم فتوح 93;015708 اجاكس طنجة 

06-07-2021  وداد طنجة / طلبة طنجة  صغار امكاكو حاتم 177985 طلبة طنجة مباراة نافذة للحصول على انذارين  

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

 موقوفة  التنفيد 
 وداد طنجة / طلبة طنجة  مسير  عبدالسالم احسيسن  50374 طلبة طنجة

01-07-2021  سب الخصم  
مباراة   1مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد 
 طلبة طنجة / النادي الطنجي  مسير  اشرف الحميطي 52383 النادي الطنجي 

01-07-2021  سب الحكم  
مباريات   2مباريات نافذة +2

 موقوفة  التنفيد 
 شبان  سليمان خيري  182940 النادي الطنجي 

 طلبة طنجة / النادي الطنجي 

01-07-2021 الحكم سب    
مباريات   2مباريات نافذة +2

 موقوفة  التنفيد 
 شبان  رض ى عبو  182938 النادي الطنجي 

 طلبة طنجة / النادي الطنجي 


