
 

 
 

 اللجنت الجهويت للبرمجت و املضابقاث

 برهامج بطولت القضم الثالث

 18/12/2021:الضبت
 املدينت امللعب  د-مالضاعت الفريقان املتباريان 

 بنوارطنجت  املرش  ج -4 14:00حمعيت املالليين  / النادي الطنجي 

 الغمس يطنجت  املرش  ج -4 16:00مدرصت العرائػ  / عباب الضعادة 

 خموظاصاكن  القروي   ح-5 00: 15عباب ميرا دور  / صاكن ادىدوو 

 اعروضبني بوفراح    القرويط -6 00: 15هادي الحضيمي  / هادي بني بوفراح 

 الخالديامسورن    البلديط -6 00: 15 الرواض يفتذ / أمل امسورن 

 بومهديأمضا   القروي ب-4 15:30وفاق العوامرة  / عباب أزال 

 صعد مدضنطنجت   2السياجن  ج-4 16:00عباب الازىر  / أهدلط طنجت 

 19/12/2021:الاخد
 املدينت امللعب  د-مالضاعت الفريقان املتباريان 

 العنبوريطنجت   القريت الرياضيتز -4 10:00رحاء البوغاز  / كوكب طنجت 

 العاجقطنجت   القريت الرياضيتب -4 12:00 طنجتصبورجينغ أريج /هادي الغندوري 

 برخومتأمضا  القروي د-4 13:30 ش طنجت.ف/ وفاق امضا 

 بنعبارأمضا  القروي ه-4 15:30عباب جرحيضت /  جطوان ةمولودي

 الكجكاجيطنجت  2السياجن ه -4 00: 14نهضت طنجت  / اجداد الضالم 

 عبدالحميد السوكري طنجت   2السياجن ه -4 16:00نهضت بئر الغفاء  / املد ألازرق 

 الهيغو الفنيدق خيضرة ا-4 14:00 عباب درادب/ عباب خيضرة 

 اخموث الفنيدق خيضرة و-4 16:00 عباب الضاهيت/ امل راش لوطا 

 الجيالليطنجت   املرش ب-4 14:00أطلط مرجيل  / فتذ طنجت 

 العسوزي طنجت   املرش ب-4 16:00خاد الباريو  ثا/ خضنيت طنجت 

 صفوانبوكيدارن القروي  ط -6 15:00اجداد كتامت  / هادي بوكيدارن 

 كوحبني بوعياظ  البلدي  ح -5 15:00خضنيت جرحيضت / اجداد بني بوعياظ 

 غار اصيلت البلدي ج-4 15:00 وفاق طنجت/ املديط الاصيلي 

 بوعهوي أيت قمرة  القروي  ح -5 15:00عباب بني عبد هللا  / أمل أيت قمرة 

 طويهرالعوامرة   القرويه -4 16:00ج ابن بطوطت  / ج عباب والد خميد 

 :مالخظاث

  جمهررججزى املباراة بدون . 

 م ذا وركت الخحكُمعلى الفٍز
ّ
 . املضُف جهفير ألامن بامللعب وك

  م املضُف أداء وا ب الخحكُم كامال  .وا ب الخىلل+رعلى الفٍز

 رواقي الساق إ باري لججُع الالعبين. 

 ًجكن أن ٌعزف هذا البرهامج حغيرا طارئا هظزا إلكزاهاث البرمجت ببعض املالعب. 

  ًخعين على  جُع املىادًب إرسال هدُجت املباراة عبر رسالت هصُتSMS ع  و فهر نهاًت املباراةر0632000172او ر0664608839 إلى الزكم الخالي ز السَز الخلٍز

.ر ساعت بعد نهاًت املباراة12 خالل رrapport.commissaire.ligue@gmail.comر :الخاليإلى العىهان الالكترووي 
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