
 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم    

 عصبة الشمال لكرة القدم

 اللجنة الجهوبة للتاديب والروح الرياضية

16/2021                                                                                                                                                                                                          26/08/2021 

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

 الرابعة مساءو رفعت الجلسة على الساعة  

 
    

2 2021- 08--17  بتاريخ 32محضر رقم    

ـــــخ بدايتها ــــــها تاريـ ـــ املالية مـــدة العقوبة والغرامة سببــــ ــــــق   الفريـــ
ر الرخــصة    

 أوالبطاقة
ــــاراة الفئة الســــــم والنسب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  املبـ

 القسم الثالث

03-08-2021  النصر الرياض ي / رجاء بني مكادة كبار مصطفى عروب 146948 النصر الرياض ي مباراة نافذة منع فرصة سانحة لتسجيل 

03-08-2021 عنيف على الحكماحتجاج    النصر الرياض ي / رجاء بني مكادة مدرب محمد ازرقان 50560 النصر الرياض ي مباراة نافذة 

03-08-2021  النصر الرياض ي / رجاء بني مكادة كبار مصطفى البكوري 146127 رجاء بني مكادة مباراة نافذة للحصول على انذارين 

31-07-2021 نافذة مباراة احتجاج عنيف على الحكم   نهضة وزان / طلبة طنجة كبار اشرف الشهب 174462 نهضة وزان 

05-08-2021 الول املساعد  سب الحكم   
مباريات  2مباريات نافذة +2

 موقوفة  التنفيد
 نهضة وزان / مغرب طنجة كبار ني الحسوديع  175313 نهضة وزان

05-08-2021  نهضة وزان / مغرب طنجة كبار الهجري  ايوب 166089 مغرب طنجة مباراة نافذة القوة مفرطة 

06-08-2021 الخصم ضرب   
مباراة موقوفة  1مباريات نافذة + 2

التنفيد   
 طلبة طنجة / وفاق امسا كبار هشام وقدة 163165 طلبة طنجة

06-08-2021 امساطلبة طنجة / وفاق  كبار املهدي امنوار 157060 وفاق امسا مباراة نافذة منع فرصة سانحة لتسجيل   

16-08-2021  رجاء بني مكادة / شباب السانية كبار عمر الترفوس 152525 شباب السانية مباراة نافذة للحصول على انذارين 

16-08-2021  رجاء بني مكادة / شباب السانية كبار مديان الدبدوبي 144554 شباب السانية مباراة نافذة للحصول على انذارين 

16-08-2021 الخصم ضرب   
مباراة موقوفة  1مباريات نافذة + 2

التنفيد   
 رجاء بني مكادة / شباب السانية كبار املبروك محمد 162177 شباب السانية

16-08-2021  رجاء بني مكادة / شباب السانية كبار زكرياء السباعي 155647 رجاء بني مكادة مباراة نافذة للحصول على انذارين 

16-08-2021 الخصم ضرب   
مباراة موقوفة  1مباريات نافذة + 2

التنفيد   
 رجاء بني مكادة / شباب السانية كبار محمد لهبطي 150806 رجاء بني مكادة

10-08-2021  سب الخصم 
مباراة موقوفة  1مباريات نافذة + 2

التنفيد   
 مغرب طنجة /  طلبة طنجة كبار اوي بصعبداملومن الح 98524 مغرب طنجة


