
 امعة امللكية املغربية لكرة القدم الج    

 عصبة الشمال لكرة القدم 

 اللجنة الجهوبة للتاديب والروح الرياضية 

528/2021                                                                                                                                                                                                                      16/07 /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--15  بتاريخ  30محضر رقم    

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

 أوالبطاقة
 املبــــــــــــــــــــــاراة  الفئة  الســــــم والنسب

 القسم الثالث 

11-07-2021  اوملبيك القصري / نهضة وزان  كبار يحي ملعلم  153374 اوملبيك القصري  مباراة نافذة منع فرصة سانحة لتسجيل  

11-07-2021 انذارين للحصول على     اوملبيك القصري / نهضة وزان  مسير  عبدالرحمان الحراق  52320 اوملبيك القصري  مباراة نافذة 

11-07-2021  سب الحكم  
مباريات   2مباريات نافذة +2

 موقوفة  التنفيد 
 اوملبيك القصري / نهضة وزان  كبار يونس الوردي  158702 نهضة وزان 

11-07-2021  اوملبيك القصري / نهضة وزان  ممرض خالد الزموري  51847 نهضة وزان  مباراة نافذة احتجاج عنيف على الحكم  

11-07-2021  اوملبيك القصري / نهضة وزان  م.المثعة  التهامي الصغير  50887 نهضة وزان  مباراة نافذة احتجاج عنيف على الحكم  

11-07-2021 الخصم  ضرب   
مباراة   1 مباريات نافذة +2

 موقوفة  التنفيد 
 ج.سوق الطلبة /  ش.اولد احميد كبار بالل البقالي  175607 ج.سوق الطلبة 

11-07-2021  سب الحكم  
مباريات   2مباريات نافذة +2

 موقوفة  التنفيد 
 ج.سوق الطلبة /  ش.اولد احميد كبار سعيد النحل  178613 ج.سوق الطلبة 

11-07-2021  سب الحكم  
مباريات   2مباريات نافذة +2

 موقوفة  التنفيد 
 ج.سوق الطلبة /  ش.اولد احميد كبار عبدالرحمان الشهب  138743 ج.سوق الطلبة 

11-07-2021 الخصم  ضرب   
مباراة   1مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد 
ش.اولد احميد  ج.سوق الطلبة / كبار ياسين الصرصري  147510 ش.اولد احميد   

12-07-2021 الخصم  ضرب   
مباراة   1مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد 
 نجاح طنجة / نادي كرونا كبار محمد اليوسفي  156116 نجاح طنجة 

12-07-2021 الخصم  ضرب   
مباراة   1مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد 
نادي كرونا نجاح طنجة / كبار طارق بادي 157103 نادي كرونا  



 الرابعة مساءو رفعت الجلسة على الساعة  

 

     
 
 

11-07-2021  امل طنجة / اتحاد السالم  كبار عبدهللا الرحيمي  177671 امل طنجة  مباراة نافذة للحصول على انذارين  

11-07-2021  ضرب الخصم  
مباراة   1مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد 
 امل طنجة / اتحاد السالم  كبار رضوان جواو  147670 اتحاد السالم 

12-07-2021  سب الحكم  
مباريات   2مباريات نافذة +2

 موقوفة  التنفيد 
 ف.س طنجة / املد الزرق  م.المثعة  عمر املهتدي  52336 ف.س طنجة 

 الفئات الصغرى 

09-07-2021 شباب بنديبان اجاكس طنجة /   شبان   عبد هللا الحراق  165349 شباب بنديبان  مباراة نافذة للحصول على انذارين    

04-07-2021  سب الحكم  
مباريات   2مباريات نافذة +2

 موقوفة  التنفيد 
شباب بنديبان  /هالل سيدي ادريس  فتيان محمد اصوفي  185387 هالل سيدي ادريس   

04-07-2021  سب الحكم  
مباريات   2مباريات نافذة +2

 موقوفة  التنفيد 
شباب بنديبان  /هالل سيدي ادريس  فتيان اشرف الصروخ  185550 هالل سيدي ادريس   

04-07-2021 شباب بنديبان  /هالل سيدي ادريس  مسير  محمد الجياللي  50140 هالل سيدي ادريس  مباراة نافذة سلوك مشين    

29-06-2021 املد الزرق   وفاق طنجة / مدرب  ياسين الخطابي 52455 وفاق طنجة  نافذة  رياتمبا 4 سلوك لرياض ي اتجاه الحكم    

05-07-2021  اوملبيك وزان / مدرسة العرائش مدرب  عبدهللا مرزوق  51867 اوملبيك وزان  مباراة نافذة للحصول على انذارين  

12-07-2021  اجاكس طنجة / طلبة تطوان  شبان  يونس املويس ي  182433 طلبة تطوان  مباراة نافذة للحصول على انذارين  

12-07-2021 انذارين للحصول على     اجاكس طنجة / طلبة تطوان  شبان  املهدي اجباد  174348 طلبة تطوان  مباراة نافذة 

12-07-2021  سب الحكم  
مباريات   2مباريات نافذة +2

 موقوفة  التنفيد 
 اتحاد طنجة البالية / شباب املدينة فتيان ياسين الخراز  168049 شباب املدينة 

12-07-2021  سب الحكم  
مباريات   2نافذة + مباريات2

 موقوفة  التنفيد 
 اتحاد طنجة البالية / شباب املدينة فتيان محمد القصار  176204 شباب املدينة 

09-07-2021  اتحاد طنجة البالية / حسنية طنجة  شبان  اشرف بوشتة  175136 حسنية طنجة  مباراة نافذة للحصول على انذارين  

12-07-2021 921854 نهضة مرتيل  مباراة نافذة منع فرصة سانحة لتسجيل    امل طنجة / نهضة مرتيل  صغار   م كو الهمحمد  

12-07-2021  امل طنجة / نهضة مرتيل  مسير  اسامة املجاهد  50395 امل طنجة  مباراة نافذة احتجاج عنيف على الحكم  

12-07-2021  امل طنجة / نهضة مرتيل  صغار مة بودن اسا 164442 امل طنجة  مباراة نافذة منع فرصة سانحة لتسجيل  


