
 
 

 الثاني   بطولة القسم برنامج 

 2022/2023الرياض ي للموسم  

 استدراكي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022-10-29السبت:

 املندوب  املدينة  امللعب  د -م الساعة  الفريقان املتباريان 

 الغماري   طنجة طنجة البالية 1-أ 14:00 نجوم ابيريا / شباب املدينة

 وهيب  طنجة طنجة البالية 1-أ 16:00 اتلتيك طنجة / نجاح الزينات 

اقة / رجاء طنجة  زكاللي   طنجة املرس 1-أ 14:00 نادي شر

 تمسماني   طنجة املرس 1-أ 16:00 اتحاد بئر الشفا / نهضة بئر الشفا 

 نصر الدين   تطوان  1املالليين 1-د 14:00 اتحاد الباريو / نجم الفنيدق 

 البقالي  تطوان  1املالليين 1-د 16:00 باير باب النوادر / نهضة املضيق

 املودن  الشاون  البلدي 1-د 16:00 سبورتينغ الشاون / ج.جبل درسة

 عبار  بن تطوان  تمودة 1-د 16:00 تمودة تطوان / نادي مرتيل 
 

 2022-10-30األحد: 
 املندوب  املدينة امللعب د-م الساعة  الفريقان املتباريان 

 الزباخ كريم   طنجة املرس 1-ب 12:00 رابطة طنجة / املنار الرياض ي

 الدرقاوي  طنجة املرس 1-ب 14:00 شباب العوامة / الدفاع الرياض ي

 حموش  اساكن القروي  1-ه 13:00 اتحاد كتامة / امل امزورن 

 ي و العقا بني بوعياش  القروي  1-ه 15:00 اتحاد بني بوعياش / دهدوه اساكن 

 تي العلو  بني بوفراح القروي  1-ه 15:00 شباب بني بوفراح / ج. ايت حذيفة

 ي نالرحمو  الحسيمة ميمون العرص ي 1-ه 16:00 شباب ميرادور / شباب بني عبد للا 

 أحرموش  تطوان  1املالليين  1-د 16:00 وفاق تطوان / اتفاق الباريو 

 
 :مالحظات

 

الرياض ي   ✓ املوسم  برسم  للعصبة  الرسمية  بالرخص  املقابلة  او  2022/2023تجرى  الوطنية  البطاقة  املفعول  أو  ساري  السفر  و    لالعبينبالنسبة    جواز 

افقين   للمر

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

 . + املندوب( + التنقل  التحكيم )على الفريق املضيف أداء واجب  ✓

 واقي الساق إجباري لجميع الالعبين.   ✓

 .ثالث كرات صالحة للعبعلى الفريق املضيف توفير  ✓

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

فور نهاية املباراة والتقرير السريع إلى    0632045049او 0664608839إلى الرقم التالي  SMSيتعين على جميع املناديب إرسال نتيجة املباراة عبر رسالة نصية  ✓

 ساعة بعد نهاية املباراة. 12خالل   rapport.commissaire.ligue@gmail.comالعنوان االلكتروني التالي: 
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