
 

 

 ثالث القسم ال بطولة  برنامج

   استدراك

 05/03/2022السبت:
 املندوب املدينة امللعب د-م الساعة  الفريقان املتباريان 

 الفقيهي  طنجة   القرية الرياضية   9-ب 16:00 سبورتينغ أريج طنجة / شباب أزال  

 طارق العزوزي   طنجة   القرية الرياضية   9-ج 20:00 شباب السعادة / أندلس طنجة  

 شبعة   طنجة   القرية الرياضية   9-د 18:00 ف س طنجة / رهان السانية  

 كوح بوكيدارن   القروي  12-ط 16:00 جمعية أيت حديفة / فتح الرواض ي  

 بشرى طلحاوي  امزورن  البلدي 12-ط 16:00 أمل امزورن / اتحاد كتامة  

 بومهدي أمسا  القروي  9-و 16:00 نادي مرتيل / أمل رأس لوطا 

 صفوان  الحسيمة  ميمون العرص ي   8-ح 16:00 / حسنية ترجيست   ر شباب ميرا دو 

 الزاوي  طنجة   2الزياتن  9-ب 17:00 نادي الغندوري / فتح طنجة  

 06/30/2022االحد :
 املندوب  املدينة امللعب  د -م الساعة الفريقان املتباريان

 هموش  طنجة  القرية الرياضية   9-ه 12:00 ج ابن بطوطة / املد األزرق  

 يكةهر  أصيلة  البلدي 9-ج 12:00 املحيط االصيلي / شباب املالليين  

 أزرقان أيت قمرة   القروي   8-ح 15:00 أمل أيت قمرة / اتحاد بني بوعياش  

 أحرموش  اساكن   القروي   9-ه 14:00 شباب ترجيست / اتحاد السالم  

 حموش  اساكن   القروي   9-د 16:00 ج.تدغيين  كتامة / النصر الرياض ي  

 التاريوي   أمسا  القروي   9-ه 14:00 مولودية تطوان / شباب أوالد حمايد  

 عيدون  أمسا  القروي   6-د 16:00 -مقابلة معادة-وفاق أمسا / رجاء العرائش 

 الكديرو  طنجة  2الزياتن  8-ج 16:00 النادي الطنجي / شباب االزهر  

 أمريش  العوامرة   القروي   9-ب 16:00 وفاق العوامرة / حسنية طنجة  

 شاشتي أم الفنيدق   حيضرة   9-أ 16:00 شباب حيضرة / نجاح طنجة  

 الحباري  وزان  البلدي  9-أ 16:00 نهضة وزان / نهضة املضيق  

 أعروض بوكيدارن   القروي    12-ط 16:00 نادي بوكيدارن / النادي الحسيمي  

 خالدي  الحسيمة  ميرادور   8-ح 16:00 شباب بني عبد هللا / دهدوه اساكن  
 

 مالحظات : 

 االدالء بالرخص بالنسبة لالعبين يتعين على جميع الفرق  •

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

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

 واقي الساق إجباري لجميع الالعبين.   •

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

التقرير السريع إلى  و  نهاية املباراة فور  0632000172و ا 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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