
 امعة امللكية املغربية لكرة القدم الج    

 عصبة الشمال لكرة القدم 

 اللجنة الجهوبة للتاديب والروح الرياضية 

534/2021                                                                                                                                                                                                                                                     28/07/2021 

   -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--27  بتاريخ  31محضر رقم    

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

 أوالبطاقة
 املبــــــــــــــــــــــاراة  الفئة  الســــــم والنسب

 القسم الثالث 

15-07-2021 هالل سيدي ادريس  رهان السانية /   كبار  اسامة البوحسيني  165998 هالل سيدي ادريس مباراة نافذة للحصول على انذارين    

16-07-2021 انذارين للحصول على    نادي الغندوري / وفاق طنجة  كبار  يونس العيشوني 169284 نادي الغندوري  مباراة نافذة 

16-07-2021 الخصم  سب   
مباراة   1مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد 
 نادي الغندوري / وفاق طنجة  كبار  ني اليزياسامة  169120 وفاق طنجة 

16-07-2021  سب الحكم  
مباريات    2مباريات نافذة +2

 موقوفة  التنفيد 
 كوكب طنجة / اندلس طنجة  كبار  كريم الشاوني 164336 كوكب طنجة  

16-07-2021  كوكب طنجة / اندلس طنجة  كبار  لحسن املريبط  163069 اندلس طنجة  مباراة نافذة للحصول على انذارين  

18-07-2021 الخصم  ضرب   
مباراة   1مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد 
 شباب العوامة / مغرب طنجة  كبار  محمد يحي 170684 شباب العوامة 

18-07-2021  سب الحكم  
مباريات    3مباريات نافذة +3

 موقوفة  التنفيد 
 رهان السانية / نهضة كورزيانة  مسير  يونس الشواطي  50277 رهان السانية 

18-07-2021  سب الحكم  
مباريات    2مباريات نافذة +2

 موقوفة  التنفيد 
 رهان السانية / نهضة كورزيانة  كبار  كريم سلمون  144620 رهان السانية 

15-07-2021 الخصم  ضرب   
مباراة   1مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد 
 طلبة طنجة / اهلي العوامة  كبار  دة  كهشام و  163165 طلبة طنجة 

15-07-2021 الخصم  ضرب   
مباراة   1مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد 
 طلبة طنجة / اهلي العوامة  كبار  محمد الغيالني 148943 اهلي العوامة 

18-07-2021  سب الحكم  
مباريات    2مباريات نافذة +2

 موقوفة  التنفيد 
 رجاء بني مكادة / نادي الغندوري  كبار  هشام الزوكاللي 169277 نادي الغندوري 



 الرابعة مساءو رفعت الجلسة على الساعة  

 

     

18-07-2021  سب الحكم  
مباريات    2مباريات نافذة +2

 موقوفة  التنفيد 
 رجاء بني مكادة / نادي الغندوري  كبار  وليد الجباري  165351 نادي الغندوري 

18-07-2021  سب الحكم  
مباريات    2مباريات نافذة +2

 موقوفة  التنفيد 
نادي الغندوري رجاء بني مكادة /  كبار  يونس التومي 180983 نادي الغندوري   

17-07-2021  شباب درادب / املنار الرياض ي  كبار  اسامة اخزان  183346 املنار الرياض ي  مباراة نافذة احتجاج عنيف على الحكم  

19-07-2021  شباب السانية / نهضة بئر الشيفا م االمثعة  محمد ياسين عياد  50616 شباب السانية  مباراة نافذة احتجاج عنيف على الحكم  

21-06-2021  
املشاركة في املباراة رغم عقوبة  

 التوقيف
نافذة  تيامبار  3+ مباراة نافذة  اوملبيك وادالو / نهضة باب برد  كبار  سفيان بنعمر  171918 نهضة باب برد  

 القسم الرابع 

18-07-2021  سب الحكم  
مباريات    3مباريات نافذة +3

 موقوفة  التنفيد 
 نجوم ابيريا / الدفاع الرياض ي  كبار  امغار ياسين   150305 نجوم ابيريا

 الفئات الصغرى 

17-07-2021 شباب العوامة اجاكس طنجة /   شبان   سليمان بنمزيان  165905 شباب العوامة  مباراة نافذة منع فرصة سانحة لتسجيل    

17-07-2021  سب الحكم  
مباريات    2مباريات نافذة +2

 موقوفة  التنفيد 
شباب العوامة اجاكس طنجة /   شبان   ايمن بنمزيان  179167 شباب العوامة   

18-07-2021 طلبة طنجة    اجاكس طنجة / فتيان  انوار الكاتي  170061 اجاكس طنجة  مباراة نافذة للحصول على انذارين    

18-07-2021 الخصم  ضرب   
مباراة   1مباريات نافذة + 2

 موقوفة  التنفيد 
طلبة طنجة    اجاكس طنجة / فتيان  محمد امين دعلو 168983 طلبة طنجة   

20-07-2021 نافذة مباريات   6 سلوك الرياض ي اتجاه الخصم   طلبة طنجة  جوهرة مسنانة /  مدرب  سعيد بن سرغين  52242 جوهرة مسنانة    

20-07-2021 طلبة طنجة  جوهرة مسنانة /  م االمثعة  نوفل موطود  52482 جوهرة مسنانة  مباراة نافذة احتجاج عنيف على الحكم    

16-07-2021  طلبة طنجة / اوملبيك وزان  فتيان  هيثم فتيلة  180898 طلبة طنجة  مباراة نافذة للحصول على انذارين  

16-07-2021  طلبة طنجة / اوملبيك وزان  فتيان  محمد امين  بلوسة  185733 اوملبيك وزان  مباراة نافذة اللعب العنيف 

18-07-2021 الحكم سب    
مباريات    2مباريات نافذة +2

 موقوفة  التنفيد 
 اتحاد الشاون / وداد طنجة  شبان  عبدالحكيم تعرانت  165165 اتحاد الشاون 

14-07-2021  
مباريات    3مباريات نافذة +3 سب الحكم 

 موقوفة  التنفيد 
 طلبة طنجة / اتحاد الشاون  شبان  دليل اغبالو  51419 طلبة طنجة 


