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 22/22/2222 :السبت

 املندوب املدينة امللعب د-م الساعة الفريقان املتباريان

 حموش اساكن القروي 5-ه 00: 14 شباب بني عبد هللا/ دهدوه إساكن 

 زكرياء بروك طنجة  املرس  0-ب 20:22 الدفاع الرياض ي / املنار الرياض ي 

 بالل البطيوي  طنجة  املرس  0-ج 20:22 ميناء مرينا / مولودية طنجة 

 عالء البوعزاوي  تطوان  تمودة  5-د 20:22 نهضة املضيق / جبل درسة .ج

 صهيب الفواس ي تطوان  تمودة  5-د 20:22 نجم الفنيدق / إتفاق الباريو 

 بنعلي الحسيمة ميمون العرص ي 5-ه 20:22 شباب بني بوفراح/ شباب ميرادور 

 كريم بومهدي وادالو  البلدي  5-د 25:22 تمودة تطوان /باير باب النوادر 

 باعلي الشاون  البلدي  5-د 25:22 شباب الفنيدق / سبورتينغ الشاون 

 مراد العلواتي بني بوعياش البلدي 5-ه 25:22 اتحاد كتامة/ اتحاد بني بوعياش 

 وهيب طنجة  طنجة البالية  0-ج 20:22 أكاديمية القرب / أمل طنجة 

 20/22/2222:ألاحد
 املندوب املدينة امللعب د-م الساعة الفريقان املتباريان

 التوزاني طنجة  املرس  0-ج 22:22 رهان السانية / أمل بدريون 

 هموش طنجة  املرس  0-ب 20:22 شباب العوامرة / شباب العوامة 

 الدرقاوي  طنجة  املرس  0-ج 20:22 الطلبة  ق سو .ج/ إتحاد العوامة 

 اوراغ حسن تطوان  2املالليين 5-د 20:22 نادي مرتيل / وفاق تطوان 

 متقي طنجة  طنجة البالية  2-أ 20:22 رجاء طنجة / نجاح الزينات 

 الغماري  طنجة  طنجة البالية  0-ب 20:22 وفاء العرائش / شباب السعادة 

 :مالحظات
 

 ملرافقين او  لالعبينبالنسبة  جواز السفر ساري املفعول  تجرى املقابلة بالرخص الرسمية للعصبة أو البطاقة الوطنية او 

 إجبارية تسجيل إداري واحد وتقني واحد على ألاقل بورقة التحكيم. 

  ذا ورقة التحكيمعلى
ّ
 .الفريق املضيف توفير ألامن بامللعب وك

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

 واقي الساق إجباري لجميع الالعبين . 

  ثالث كرات صالحة للعبعلى الفريق املضيف توفير. 

 الزامية حضور عنصرين من رجال الامن على الاقل. 

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