
 

 
 

 ثالثالقسم  البطولة  برنامج 

   6و 5الدورة 

 15/01/2022السبت:
 ندوبامل املدينة امللعب د-م الساعة  الفريقان املتباريان 

 لشهب طنجة  2الزياتن  5-و 14:00 شباب مغوغة / أمل رأس لوطا 

 كديرو   طنجة  املرس  6-ب 14:00 سبورتينغ اريج طنجة / أطلس مرتيل  

 همشو طنجة  املرس  6-ا 16:00 / نهضة  وزان  شباب ادرادب

 16/01/2022االحد :
 املندوب املدينة امللعب د-م الساعة  الفريقان املتباريان 

 اليحياوي  طنجة  القرية الرياضية  5-د 10:00 شباب طنجة / ف س طنجة 

 بومعزة طنجة  القرية الرياضية  6-أ 12:00 أطلس طنجة / أهلي العوامة 

 رلحم طنجة املرس 6-هـ 10:15 اتحاد السالم / نهضة بئر الشيفا 

 نادر الراوض ي طنجة املرس 6-ز 12:15 كوكب طنجة / نادي املستقبل  

 الحداد طنجة املرس  6-ب 14:15 فتح طنجة /اتحاد الباريو  

 كريم الزباخ  طنجة املرس  5-و 16:14 شباب السانية / نادي مرتيل  

 هر طوي العوامرة القروي   5-و 12:00 الشمال القصري / نهضة كورزيانة

 شونب  العوامرة القروي  6-ه 14:00 شباب أوالد احميد / املد األزرق 

 يشأمر  العوامرة القروي  6-ب 16:00 وفاق العوامرة / نادي الغندوري  

 بومهدي أمسا القروي  6-ب 12:00 شباب أزال / حسنية طنجة  

 أوراغ  امسا القروي  6-هـ 14:00 مولودية تطوان / نهضة طنجة  

 حومة  بر  أمسا القروي  6-ز 16:00 وفاق أمتار / رجاء البوغاز  

 وحو بر  الفنيدق حيضرة  6-أ 14:00 شباب حيضرة / نجوم طنجة

 دن  كريم مو  العرائش  البلدي 5-د 14:00 رجاء العرائش / هالل سيدي ادريس 

 أحرموش  اساكن القروي   5-د 14:00 ج تدغين كتامة / وفاق أمسا  

 حموش اساكن القروي  6-ه 16:00 شباب ترجيست / ج ابن بطوطة

 بنعيس ى   املضيق البلدي 5-و 16:00 أجاكس املضيق / نادي كرونا  

 محمد ساكا  تطوان  تمودة 6-ز 16:00 املاط ب / أوملبيك وادالو 

 الكجكاجي طنجة  2الزياتن  5-د 16:30 النصر الرياض ي / رهان السانية 

 جمهور. تجرى املباراة بدون  •

افقين.بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر يتعين على جميع الفرق اإلدالء ب •  أو رخص بالنسبة لالعبين واملر

ذا ورقة التحكيم.  على الفريق •
ّ
 املضيف توفير األمن بامللعب وك

 على الفريق املضيف أداء واجب التحكيم كامال + واجب التنقل. •

 واقي الساق إجباري لجميع الالعبين.   •

 ئا نظرا إلكراهات البرمجة ببعض املالعب. يمكن أن يعرف هذا البرنامج تغيرا طار  •

التقرير السريع إلى  و  فور نهاية املباراة  0632000172او 0664608839إلى الرقم التالي  SMSيتعين على جميع املناديب إرسال نتيجة املباراة عبر رسالة نصية  •

 ساعة بعد نهاية املباراة. 12خالل   rapport.commissaire.ligue@gmail.comالتالي: العنوان االلكتروني 
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