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 استدراك
جاريخ نهايت 

 العقوبت
 الفزيــــــــــــــــق مذة العقوبت 

الزخصت او . ر

 البطاقت
 املبـــــــــــــــاراة الفئت الاسم والنســـب

15/02/2022 اهلي العوامت/ صباب املذينت  كبار الياس حذوش K547956 صباب املذينت اصهز نافذة 3   

15/02/2022 بالل القسطالني  KB154353 صباب املذينت اصهز نافذة 3  اهلي العوامت/ صباب املذينت  كبار  

15/02/2023 رصاد اسميزم  K524233 صباب املذينت  نافذةخمست عضز صهزا15  اهلي العوامت/ صباب املذينت  كبار  

ستت عضز صهزا نافذة 16 21-02-2023 جبل درست.ج بالل الذراس  150676  جبل درست.ج/ وفاق امتار  كبار  

ستت عضز صهزا نافذة 16 21-02-2023 أنور بجيجي  169226 امل بذريوو  ميناء مارينا/ امل بذريوو  كبار  

اثنى عضز صهزا نافذة 12 21-04-2023 محمذ الزكزاكي  168397 نهضت الفنيذق نهضت الفنيذق/ صباب حيضزة  كبار  

صهز نافذة 1 30-11-2021 محمذ اميو صقور  176886 نادي الغنذوري اجحاد طنجت الباليت/ نادي الغنذوري  صباو  

30-12-2021 نادي املستقبل/  اكاديميت القزب  كبار سكزياء العلوي اسماعيلي 184166 اكاديميت القزب  صهزاو نافذاو2   

نادي املستقبل/  اكاديميت القزب  كبار حفيظ البارودي 181700 اكاديميت القزب  نافذة صهزا20 06-06-2023  

30-12-2021 نادي املستقبل/  اكاديميت القزب  كبار عمز بن عبذالغالي 181715 اكاديميت القزب  صهزاو نافذاو2   

14-06-2023 مولوديت طنجت/   صباب مغوغت  كبار علي امكيال 155635 مولوديت طنجت نافذة صهزا18   

14-06-2023 مولوديت طنجت/   صباب مغوغت  كبار عبذ املنعم كباص 184788 مولوديت طنجت نافذة صهزا18   

نادي كزونا/ صباب املذينت  مسير نورالذين الطالبي 52056 نادي كزونا ين نافذينصهز 20-12-2021  

 نافذة صهزا18 07-07-2023
هالل سيذي 

 ادريس
عبذالكزيم ايت الحاج  171977 اطلس طنجت/ هالل سيذي ادريس  كبار  

2020/2021الئحة العقوبات المتبقية عن الموسم الرياضي   

 بالنسبة لبطولة العصبة



جالل خوالنجي  137476 نهضت املضيق  نافذة  مبارياث 5 ..................... نهضت املضيق/ نادي مزجيل  كبار  

سعيذ بن سزغيو  52242 جوهزة مسنانت مبارياث  نافذة 4 ..................   طلبت طنجت/ جوهزة مسنانت  مذرب

صباب سيذي ادريس/ جوهزة مسنانت  كبار سعذ الحمامي 172028 جوهزة مسنانت  مبارياث  نافذة3 ................  

امل الفنيذق/ اجحاد طنجت الباليت  كبار عصام دعيذة 155633 امل الفنيذق  مبارياث  نافذة4 ................  

امل الفنيذق/ اجحاد طنجت الباليت  كبار محمذ الغورش ي 106415 امل الفنيذق  مبارياث  نافذة4 ..................  

امل الفنيذق/ اجحاد طنجت الباليت  كبار مزاد بوسيذ 153133 امل الفنيذق  مبارياث  نافذة4 ..................  

حاجم الخذام  172104 الزجاء القصزي   مبارياث نافذة3 ..................... الزجاء القصزي /  اوملبيك وساو كبار  

جالل خوالنجي  137476 نهضت املضيق مبارياث نافذة5 ..……………… نهضت املضيق/ نادي مزجيل  كبار  

عادل بوصتى    155264 نجم الفنيذق  مبارياث نافذة4 ..……………… ماط بي/ نجم الفنيذق  كبار  

عبذالسالم البوغزيبي  50131 نجم الفنيذق  مبارياث نافذة2 ..……………… ماط بي/ نجم الفنيذق  مذرب  

ايمن العيساوي  150928 طلبت جطواو  مبارياث نافذة1 ..………………  طلبت جطواو/ اوملبيك وساو  كبار

 
 

الكاجب العام للعصبت                                                                                                                                                                   

  رضواو النادي                                                                                                                                                                         
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


