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    طنجةمحور  فتيانالفئة  بطولةبرنامج 

 2022/2023الرياض ي للموسم 
 

 

 

 

 

 07/12/2022األربعاء: 
 

 املندوب  املدينة  امللعب  د -م الساعة  الفريقان املتباريان 

 مساعد طنجة  املرس  2-ب 12:00 نادي الغندوري /جوهرة مسنانة 

 مساعد طنجة  رس امل 2-ج 14:00 افس طنجة / أمل طنجة  

 التوزاني  طنجة  املرس  2-ب 16:00 علم طنحة / فتح طنجة شباب 

 تقيامل طنجة  طنجة البالية   2-ب 13: 00 شباب ادرادب / رابطة طنجة 
 

 08/12/2022الخميس : 

 املندوب  املدينة  امللعب  د -م الساعة  الفريقان املتباريان 

 وهيب طنجة  طنجة البالية  3-أ 11:00 س أ ب مغرب طنجة / شباب العوامة 

 وهيب طنجة  طنجة البالية  3-أ 13:00 وفاق طنجة / وداد طنجة 

 تقيامل طنجة طنجة البالية  3-أ 15:00 إتحاد طنجة البالية / املد األزرق  

 املتقي طنجة  طنجة البالية  3-أ 17:00 طلبة طنجة / إتحاد طنجة 

 التوزاني  طنجة  املرس  2-د 10:00 أهالل سيدي ادريس / ج.ابن بطوطة 

 التوزاني  طنجة  املرس  2-د 12:00 املنار الرياض ي / رهان السانية  

 بالل بطيوي  طنجة  املرس  2-ه 14:00 نهضة بئر الشفاء / وفاق الساحل  

 بالل بطيوي  طنجة  املرس  2-ب 16:00 ابن بطوطة ب /شباب سيدي ادريس ج.

 اليعقوبي طنجة  السانية  2-ج 14:00 نهضة طنجة / إتحاد العوامة 

 ليعقوبيا ة طنج السانية  2-ج 16:00 هالل طنجة / شباب بنديبان  

 اسماعيل طنجة    ابن خلدون  3-أ 12:00 رجاء بني مكادة / أجاكس طنجة  
 

 09/12/2022الجمعة : 

 املندوب  املدينة  امللعب  د -م الساعة  الفريقان املتباريان 

 الزبير طنجة طنجة البالية  2-ه 10:30 رجاء طنجة / سبورتينغ طنجة  

 الغماري  طنجة طنجة البالية  2-د 15:00 أندلس طنجة / كوكب طنجة  

 الغماري  طنجة طنجة البالية  2-ه 17:00 أتلتيك طنجة / أمل بدريون  
 

 مالحظات: 

 بالغ يمنع ذلك. تجرى املقابلة بالرخص الرسمية للعصبة أو البطاقة الوطنية او بطاقة النادي بالنسبة لفئة الفتيان والصغار حتى اصدار  (1

 إجبارية تسجيل إداري واحد وتقني واحد على األقل بورقة التحكيم (2

 ورقة التحكيم وثالثة كرات صالحة وتيهئ امللعب وعلى الفريق الزائر احضار بدلتين مختلفتي األلوان. على الفريق املستقبل إحضار (3

 مناصفة بين الفريقين.تؤدى املصاريف  (4

التالي    SMSيتعين على جميع املناديب إرسال نتيجة املباراة عبر رسالة نصية   (5  املباراة  نهاية  فور   0632045049او    0664608839إلى الرقم 

 . ساعة بعد نهاية املباراة 12خالل  ail.comrapport.commissaire.ligue@gmوالتقرير السريع إلى العنوان االلكتروني التالي: 
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