
 

 
 

 ثالثالقسم  البطولة  برنامج 

 7الدورة 

 إستدراك 

 12/20/2022السبت:
 املندوب   املدينة امللعب د-م الساعة  الفريقان املتباريان 

 زكري  طنجة 2الزياتن 7-ج 15:00 وفاق طنجة / أندلس طنجة

 الزاوي  أصيل  البلدي 7-ج 16:00 املحيط االصيلي / مدرسة العرائش 

 الترجيستي طنجة 2الزياتن  7-و 17:00 كورزناية / أمل رأس لوطا نهضة 

 بلقصري  الحسيمة ميمون العرص ي 9-ط 16:00 النادي الحسيمي / فتح الرواض ي

 13/20/2022االحد :
 املندوب   املدينة امللعب د-م الساعة  الفريقان املتباريان 

 البوعزاوي  تطوان  1امللليين 7-ج 11:00 ج. شباب امللليين / شباب االزهر 

 طريق عزوزي  طنجة  القرية الرياضية  7-ج 11:00 النادي الطنجي / شباب السعادة  

 زباخ كريم طنجة  2الزياتن  7-و 13:00 شباب مغوغة / أجاكس املضيق  

 الحداد طنجة  2الزياتن  7-د 15:00 شباب طنجة / ج تدغين كتامة  

 العنبوري طنجة  2الزياتن  7-د 17:00 النصر الرياض ي / وفاق أمسا  

 العولة العرائش   البلدي  7-د 14:00 رجاء العرائش / ف س طنجة 

 السعدي العوامرة  القروي   7-و 16:00 الشمال القصري / نادي مرتيل  

 بوعادل كرم  أيت قمرة القروي  6-ح 16:00 أمل أيت قمرة / حسنية ترجيست 

 العلواتي بني بوفراح القروي  9-ط 16:00 نادي بني بوفراح / ج.أيت حديفة 

 بشرى طلحاوي  بوكيدارن  القروي  9-ط 16:00 نادي بوكيدارن / أمل امزورن 

 41/02/2022االثنين:

 املندوب   املدينة امللعب د-م الساعة  الفريقان املتباريان 

 الكسولي طنجة القرية الرياضية 7-و 20:00 شباب السانية / نادي كرونا 

 17/02/2022الخميس 

 املندوب   املدينة امللعب د-م الساعة  الفريقان املتباريان 

 األشهب  طنجة القرية الرياضية 7-د 20:00 رهان السانية / هلل سيدي ادريس 

 

 ملحظات  

 جمهور. تجرى املباراة بدون  •

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

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

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

 واقي الساق إجباري لجميع اللعبين.   •

 ئا نظرا إلكراهات البرمجة ببعض امللعب. 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. 12خلل   rapport.commissaire.ligue@gmail.comالتالي: العنوان االلكتروني 
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