
 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم     

 عصبة الشمال لكرة القدم 

 اللجنة الجهوبة للتاديب والروح الرياضية 

491/2021                                                                                                                                                                                                                                              02/07/2021 

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

 وعبدالقادربوقعيج . 

 بعد الزوال  الثالثة والنصف و رفعت الجلسة على الساعة  

 

     

2 2021- 07--01  بتاريخ  28محضر رقم    

 الفريـــــــــق  مـــدة العقوبة والغرامة املالية  سببـــــــــــــها تاريــــــخ بدايتها 
ر الرخــصة    

 أوالبطاقة
 املبــــــــــــــــــــــاراة  الفئة  الســــــم والنسب 

 القسم الثالث

21-06-2021 الخصم  سب   
مباراة موقوفة  1مباريات نافذة + 2

التنفيد    
/ حسنية طنجة العوامةشباب  كبار  ابراهيم فارس 147873 حسنية طنجة  

22-06-2021 مكادة / امل طنجةرجاء بني  كبار  املهدي الطيب 169206 امل طنجة مباراة نافذة  سلوك مشين    

24-06-2021  سلوك لرياض ي اتجاه الجمهور  
مباريات   2مباريات نافذة +2

 موقوفة  التنفيد
 نهضة بئر الشيفا / اندلس طنجة كبار  ربيع بنصالح  188225 نهضة بئر الشيفا 

24-06-2021  نهضة بئر الشيفا / اندلس طنجة كبار  بنسعيد عبدالحق  156340 نهضة بئر الشيفا  مباراة نافذة  احتجاج عنيف على الحكم 

24-06-2021  سب الحكم  
مباريات   3مباريات نافذة +3

 موقوفة  التنفيد
 نهضة بئر الشيفا / اندلس طنجة مسير محمد الحرابي  KB34125 نهضة بئر الشيفا 

20-06-2021 الخصم  سب   
مباراة موقوفة  1مباريات نافذة + 2

التنفيد    
احميدش. اولد   ش. اولد احميد / الشمال القصري  كبار  عمر احميمصة  137460 

20-06-2021 الزميل سب  مباريات نافذة  2   ش. اولد احميد / الشمال القصري  كبار  ياسين الزين  166502 ش. اولد احميد 

20-06-2021 2املساعد  سب الحكم   
مباريات   2مباريات نافذة +2

 موقوفة  التنفيد
العرائش رجاء   مدرسة العرائش /  رجاء العرائش  كبار  مصطفى اللواح  154708 

20-06-2021  سب الحكم  
مباريات   2مباريات نافذة +2

 موقوفة  التنفيد
 مدرسة العرائش /  رجاء العرائش  كبار  عبدالغفور بوستة 178588 رجاء العرائش 

27-06-2021 املد الزرق/  حسنية طنجة كبار  انوار الكناوي  153180 املد الزرق مباراة نافذة  سلوك مشين    

29-06-2021  كوكب طنجة / شباب السانية  كبار  عبداملومن بلحنين  156907 كوكب طنجة مباراة نافذة  منع فرصة سانحة للتسجيل  

29-06-2021  كوكب طنجة / شباب السانية  كبار  اديب قادة 168279 كوكب طنجة مباراة نافذة  سلوك مشين  

29-06-2021  كوكب طنجة / شباب السانية  كبار  محمد خاجو 180871 شباب السانية  مباراة نافذة  سلوك مشين  


