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  البطولة الجهوية للفتيان والصغار

     05/03/2021بتاريخ:  01ر رقم محض

 الفريـــــــــق مـــدة العقوبة   سببـــــــــــــها  تاريــــــخ بدايتها 
ـصة     ر الرخـ
قة أوالبطا  

 المبــــــــــــــــــــــاراة الفئة االســــــم والنسب 

18/01/2021 شباب العوامة شباب المدينة //  U17 ايمن الكنفاوي  172694 شباب المدينة مباراة نافذة  للحصول على انذارين    

18/01/2021  سب الحكم 
مباريات 2مباريات  نافذة+2

 موقوفة التنفيد 
ة شباب العوام شباب العوامة شباب المدينة //  U17 قوت بليا  عدنان 170703   

18/01/2021  سب الحكم 
مباريات 2مباريات  نافذة+2

 موقوفة التنفيد 
شباب العوامة شباب المدينة //  U17 أيوب المصباحي 182086 شباب العوامة   

18/01/2021 289181 ج.جبل درسة مباراة نافذة  للحصول على انذارين   طلبة طنجة /درسة /ج.جبل  U17 اني محمد الزهو   

18/01/2021  51196 ج.جبل درسة مباراة نافذة  احتجاج على الحكم  
 مدرب

 ج.جبل درسة // طلبة طنجة U17 جعفر المغودي ) مدرب( 

14/02/2021  سب الحكم مع االمتناع عن الخروج 
مباريات 2مباريات  نافذة+2

 موقوفة التنفيد 
وفاق طنجة /مدينة /شباب ال U17 از ياسين خر 168049 شباب المدينة  

14/02/2021  شباب المدينة // وفاق طنجة U17 محمد الخراز 172838 شباب المدينة مباراة نافذة  للحصول على انذارين  

15/02/2021  اولمبيك طنجة // المغرب التطواني U17 مروان خضوري  165453 اولمبيك طنجة مباراة نافذة  تكسير فرصة سانحة لتسجيل  

15/02/2021 ول على انذارين حص لل   اولمبيك طنجة // المغرب التطواني U17 محمد الشلح   002 اولمبيك طنجة مباراة نافذة  

15/02/2021  اولمبيك طنجة // المغرب التطواني U17 طالل العمري  171060 اولمبيك طنجة مباراة نافذة  للحصول على انذارين  

15/02/2021 اة نافذة مبار للحصول على انذارين   جةيك طناولمب   اولمبيك طنجة // المغرب التطواني U17 اسامة اضبح 182582 

15/02/2021  سب الحكم 
مباريات 2مباريات  نافذة+2

 موقوفة التنفيد 
 اولمبيك طنجة // المغرب التطواني U17 ايمن أوشتام 182580 اولمبيك طنجة

15/02/2021  سب الحكم 
مباريات 3مباريات  نافذة+3

 موقوفة التنفيد 
طنجةبيك اولم  

51878 
 مسير

 اولمبيك طنجة // المغرب التطواني U17 ) مسير(  رضوان بنعبد هللا

15/02/2021  اولمبيك طنجة // المغرب التطواني U17 ياسين اسماعيل  165275 المغرب التطواني مباراة نافذة  سلوك مشين 

15/02/2021 باراة  م1مباريات  نافذة+2 سب الخصم 
 موقوفة التنفيد 

نجةكوكب ط  نادي الفنيدق // كوكب طنجة  U17 عبد النور خضور  174159 

15/02/2021  سب الخصم 
مباراة  1مباريات  نافذة+2

 موقوفة التنفيد 
 نادي الفنيدق // كوكب طنجة  U17 عبد الشافي الحراشي  C.c - 22 نادي الفنيدق 



 
 

 و رفعت الجلسة على السابعة مساء 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

15/02/2021  سب الحكام  
اريات مب3مباريات  نافذة+3

 موقوفة التنفيد 
لفنيدق نادي ا  

Lf25533 
 

 نادي الفنيدق // كوكب طنجة  U17 ) مدرب(  سعيد الرباحي

01/30/2021  الخصم  ضرب 
مباراة  1مباريات  نافذة+2

 موقوفة التنفيد 
 جوهرة مسنانة / المد االزرق  U17 عبدهللا دبون  171687 المد االزرق

01/30/2021 نافذة مباراة  للحصول على انذارين    جوهرة مسنانة / المد االزرق  U17 موخاديم مدمح 168985 المد االزرق 

01/30/2021  الخصم ضرب  
مباراة  1مباريات  نافذة+2

 موقوفة التنفيد 
 جوهرة مسنانة / المد االزرق  U17 محمد هيثم البروزي  183847 جوهرة مسنانة

01/03/2021  سب الحكام  
مباريات 3مباريات  نافذة+3

تنفيد موقوفة ال  
 نادي الفنيدق // شباب السانية  U15 هيم الهادي ) مدرب( ابرا 50908 شباب السانية

01/03/2021  سب الحكم 
مباريات 2مباريات  نافذة+2

 موقوفة التنفيد 
 نادي الفنيدق // شباب السانية  U15 اشرف مسرى  179501 شباب السانية

01/30/2021 جة طلبة طن مباراة نافذة  للحصول على انذارين    امل طنجة / طلبة طنجة  U15 حاتم امغارو  177985 
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  البطولة الجهوية للفتيان والصغار

    26/03/2021بتاريخ:  20محضر رقم 

ـــــــــها سببــــ تاريــــــخ بدايتها   الفريـــــــــق مـــدة العقوبة   
ر الرخــصة     

ة أوالبطاق   
 المبــــــــــــــــــــــاراة الفئة االســــــم والنسب 

22/03/2021  سب الحكم 
مباريات 2مباريات  نافذة+2

 موقوفة التنفيد 
 شباب درادب //  طلبة طنجة U17 عيسى يمون 181797 شباب درادب 

20/03/2021 الزميل سب  مباريات  نافذة 2  ديبان //  اولمبيك طنجةشباب بن U17 اسد خوماسي 171734 شباب بنديبان    

22/03/2021  اجاكس طنجة // طلبة تطوان U17 مروان مالكي 180307 طلبة تطوان  مباراة نافذة  للحصول على انذارين  

22/03/2021  اجاكس طنجة // طلبة تطوان U17 يد حمداوي ول 170352 طلبة تطوان  مباراة نافذة  للحصول على انذارين  

22/03/2021 رين للحصول على انذا   اجاكس طنجة // طلبة تطوان U17 عالء اوراغ 178244 طلبة تطوان  مباراة نافذة  

08/03/2021  سب الحكم 
مباريات 2مباريات  نافذة+2

 موقوفة التنفيد 
ةوفاق طنجة // وداد طنج U17 حمزة امرحال  168997 وفاق طنجة  

08/03/2021  سلوك الرياضي اتجاه الحكم  
مباريات 2مباريات  نافذة+2

قوفة التنفيد مو  
 وفاق طنجة // وداد طنجة U17 ياسين السعيدي  182123 وفاق طنجة

01/03/2021 نيج. جبل درسة //  المغرب التطوا U15 عيسى الحسناوي  174550 المغرب التطواني مباراة نافذة  تكسير فرصة سانحة لتسجيل    

08/03/2021  وفاق طنجة // المد االزهر  U15 القيوري   وليد 177357 وفاق طنجة مباراة نافذة  للحصول على انذارين  

15/03/2021  شباب العوامة // اولمبيك القصري U15 ياسين الخليفي  181498 اولمبيك القصري  مباراة نافذة  سلوك مشين 

15/03/2021  سب الحكم 
ات مباري 3مباريات  نافذة+3

 موقوفة التنفيد 
 المد االزرق // ج.ابن بطوطة U15 محمد ياسين اولوان) مدرب(  52074 المد االزرق

18/03/2021 نافذة  مباريات 6 سلوك الرياضي مع تكرار   جوهرة مسنانة // طلبة تطوان U15 سعيد بن سرغين) مدرب(  52242 جوهرة مسنانة 



 
 

 و رفعت الجلسة على السابعة مساء 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

18/03/2021 الخصم  ضرب   
اراة  مبارتان نافذتان + مب
 موقوفة  التنفيد 

ة // طلبة تطوانمسنان جوهرة U15 احمد بوشعيبات 183845 جوهرة مسنانة  

18/03/2021 الخصم  ضرب   
مبارتان نافذتان + مباراة  

 موقوفة  التنفيد 
 جوهرة مسنانة // طلبة تطوان U15 محمد رضى  183848 جوهرة مسنانة

18/03/2021 الخصم  ضرب   
  مبارتان نافذتان + مباراة

 موقوفة  التنفيد 
طلبة تطوان /نانة /جوهرة مس U15 محمد امين شماق 176901 جوهرة مسنانة  

18/03/2021 الخصم سب   
مبارتان نافذتان + مباراة  

 موقوفة  التنفيد 
 جوهرة مسنانة // طلبة تطوان U15 محمد بغار 161714 طلبة تطوان 


