
 

 

 
 

 

 الثالث  مبطولة القس برنامج

 استدراكي 
 2021 يونيو  19 :السبت

 املندوب املدينة امللعب د-م الساعة  الفريقان املتباريان 

 الفقيهي  طنجة القرية الرياضية 12-ه 13:00 وفاق طنجة / شباب طنجة

 كريم املودن  العرائش  البلدي 12-ن 16:00 شباب أوالد احميد / الشمال القصري 

 العسري  العرائش  البلدي 12-ن 18:00 العرائش / رجاء العرائش مدرسة 

 بنصالح  طنجة 2الزياتن 12-ه 16:30 النادي الطنجي / نادي الغندوري 

 الزهري  طنجة 2الزياتن 10-ج 18:30 شباب املدينة / نادي كرونا 

 كريضة  العوامرة القروي  12-ن 18:00 ج سوق الطلبة / اوملبيك القصري 

 2021 يونيو  20: االحد

 املندوب املدينة امللعب د-م الساعة  الفريقان املتباريان 

 بقاص  طنجة القرية الرياضية 10-د 12:30 مغرب طنجة / فتح طنجة

 هموش طنجة القرية الرياضية 9-ب 14:30 شباب السانية / شباب درادب 

 الزاوي  طنجة 2الزياتن 10-ج 12:30 نهضة طنجة / نجاح طنجة 

 بنوار  طنجة 2الزياتن 10-د 14:30 العوامة / حسنية طنجةشباب 

 اليحياوي  طنجة 2الزياتن 10-د 16:30 أطلس الحرارين / افس طنجة 

 لحمر طنجة 2الزياتن 7-ا 18:30 نهضة كورزيانة / هالل سيدي دريس 

 عبد املالك البقالي  امسا القروي  13-و 17:00 اوملبيك واد الو / نهضة باب برد 

 تاحمو  املضيق البلدي 13-و 17:00 مرتيل / نهضة املضيق نادي 

 ساكا محمد  تطوان  تمودة 13-و 17:00 تمودة تطوان / مولودية تطوان 

 2021 يونيو  21: االثنين

 املندوب املدينة امللعب د-م الساعة  الفريقان املتباريان 
 كديرو  طنجة الرياضيةالقرية  12-ه 18:00 مكادة / امل طنجة ي رجاء بن 

 2021يونيو22 :الثالثاء

 املندوب املدينة امللعب د-م الساعة  الفريقان املتباريان 
 شبعة طنجة القرية الرياضية 7-ا 18:30 رهان السانية / أطلس طنجة 

 2021يونيو23 :االربعاء

 املندوب املدينة امللعب د-م الساعة  الفريقان املتباريان 
 نادر  طنجة القرية الرياضية 10-ب 18:00 الشيفا / اندلس طنجةنهضة بئر 

 2021 يوينو  24: الخميس

 املندوب املدينة امللعب د-م الساعة  الفريقان املتباريان 
 الزكري  طنجة القرية الرياضية 10-ب 18:30 شباب درادب / كوكب طنجة

 2021 يوينو  25: الجمعة

 املندوب املدينة امللعب د-م الساعة  الفريقان املتباريان 
 غار طنجة القرية الرياضية 10-ب 18:00 املنار الرياض ي / شباب السعادة 

 : مالحظات
 . تجرى املباراة بدون جمهور  ✓
افقينيتعين على جميع الفرق اإلدالء بالرخص بالنسبة لالعبين  ✓  .واملر
ذاعلى األقل  عناصر امن3توفير يتعين على الفريق املحلي  ✓

ّ
 ورقة التحكيم. وك

 يمكن أن يعرف هذا البرنامج تغيرا طارئا نظرا إلكراهات البرمجة ببعض املالعب.  ✓
فور نهاية املباراة التقرير السريع 0632000172أو   0632000196إلى الرقم التالي  SMSيتعين على جميع املناديب إرسال نتيجة املباراة عبر رسالة نصية  ✓

 ساعة بعد نهاية املباراة.  12خالل  rapportligue@gmail.comالتالي: إلى العنوان االلكتروني 
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