
 

   
 

 

  ألاو  برهامج بطولت القضم 

 2022/2023للموصم الرياض ي 

  اصتدراكي

 17/03/2023: الجمعت

 18/03/2023: الضبت 

 19/03/2023:  خد

 22/03/2023:  ربعاء

 

 مالحظات

 ين الحضوز ا لين املخباٍز لى مسخودعاث املالبس على ألاكل ساعت وهصف كبل موعد اهطالق املبازاة  وذلك جحذ طائلت العلوباث  على الفٍس

 ( مً كاهون املىافساث24الفصل )املىصوو علليا  ف اللاهون 

  اض ي  .باليسبت لالعبين 2022/2023ججسى امللابلت بالسخص السسمُت للعصبت بسسم املوسم الٍس

 ت حسجُل إدازي واحد وجلني واحد على ألاكل بوزكت الخحكُم  .إجباٍز

 را وزكت الخحكُم
ّ
م املضُف جوفير ألامً بامللعب وك  .على الفٍس

  م املضُف أداء واجب  .الخىلل   + (املىدوب+ الخحكُم )على الفٍس

 واقف الساق إجبازي لجمُع الالعبين . 

  م املضُف جوفير  .زالر كساث صالحت للعبعلى الفٍس

 ًمكً أن ٌعسف هرا البرهامج حغيرا طازئا هظسا إلكساهاث البرمجت ببعض املالعب. 
  ًخعين على جمُع املىادًب إزسال هدُجت املبازاة عبر زسالت هصُتSMS ع إلى العىوان الالكترووي 0632045049او 0664608839 إلى السكم الخالف س السَس   فوز نياًت املبازاة والخلٍس

 . ساعت بعد نياًت املبازاة12 خالل rapport.commissaire.ligue@gmail.com:الخالف

 املندألاباملدينت امللعب  د-مالضاعت الفريقان املتباريان 

  ديرألا  طنجت القريت الرياضيت 13-ج 19:00 خضنيت طنجت/ ألافاق الضاخل 

  ريم السبار طنجت القريت الرياضيت 13-ج 21:00 صبورتينغ أريج طنجت/ هجوم طنجت 

 املندألاباملدينت امللعب  د-مالضاعت الفريقان املتباريان 

 الاعهب طنجت 2السياتن 11-ألا 13:00 عباب  زهر/ ألافاق طنجت 

 خمسة اليعقوبي طنجت 2السياتن 13-د 15:00 افط باب تازة/ عباب مغوغت 

 خليمت طنجت 2السياتن 13-د 17:00 الغماو الققرر / عباب طنجت 

 بلققير  مسألارن  البلدر 13-د 14:00 املاط بي/ أمل أيت قمرة 

 صفوان الحضيمت ميمون العرص ي 13-أ 15:00 نهضت باب برد/ فتذ الرألااض ي 

 امغاعتي الفنيدق خيضرة  13-أ 15:00 أحا ط املضيق/ عباب خيضرة 

 البوعساألار  الفنيدق خيضرة  13-أ 17:00 املديط  صيلي/ نهضت الفنيدق 

 العضرر  العوامرة القرألار 12-ه 16:00 عباب األاالد خمايد/ ألافاق العوامرة 

 يافث حنان أمضا القرألار 12-ه 17:00 عباب صيدر ادريط/ ألافاق أمتار 

 هموظ طنجت القريت الرياضيت 12-ه 20:00 أمل راش لوطا/  و ب طنجت 

 املندألاباملدينت امللعب  د-مالضاعت الفريقان املتباريان 

 لحمر طنجت القريت الرياضيت 13-أ 00: 12 النقر الرياض ي/ هالو طنجت 

 امريػ الققر الكبير أعرف خكيمي 13-ج 12:00 رحاء العرائػ/ أألاملبيك الققرر 

 ألالد علوعت الققر الكبير أعرف خكيمي 11-ألا 14:00 نهضت  ورزياهت/ الضالم الققرر 

 الكضولي طنجت 2السياتن 12-ب 14:00 مدرصت العرائػ/ فتذ طنجت 

 الفقيهي طنجت 2السياتن 11-ألا 16:00 خضنيت ترحيضت/ هادر الغندألارر 

 بنعيس ى ألاادالألا البلدر  13-ج 15:00 ألافاق أمضا/ أألاملبيك ألاادالألا 

 بنعبار تطوان 1ماللييبن 13-أ 15:30 نهضت ألازان/ عباب املالليين 

 ايت عمران أمضا  القرألار  11-ألا 16:00 هجاح طنجت/ مولوديت تطوان 

 املندألاباملدينت امللعب  د-مالضاعت الفريقان املتباريان 

 اخرموظ تطوان تمودة 12-د 16:00 عباب طنجت/ ماط بي 
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