
 

               الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
 عصبة الجنوب 

مراكش                          
اللجنة الجهوية للبرمجة و المسابقات          

 

 (أ)   مجموعة مراكش                                                                  : ول االالدورة                       

 9102نونبر  3االحد   :بتاريخ

 المدينة الملعب الساعة األندية المتبارية المراقب
 كاو

 مراكش
 مراكش مركب سيدي يوسف بن علي 14H00 الجمعية الرياضية نهضة االوداية #جمعية شباب المجد المراكشي 

 بلمعاشي

 ايت اورير
حاميدالم 15H30 شباب ايت ايمور #النهضة الرياضية المراكشية   مراكش 

 عبد الغني حزيم

 مراكش
 مراكش الحي المحمدي 13H10 اتحاد سيدي الزوين #نادي االهلي الرياضي المراكشي 

 بوحرازنين

 مراكش
 تمصلوحت المحلي 15H00 سبورتينغ سيدي يوسف بن علي #نادي الترجي الرياضي المصلوحي .ج

 خالد شوقي

 مراكش
 االوداية المحلي 15H00 نادي االتحاد الرياضي  المراكشي.ج #نادي االتحاد الرياضي االوداية 

 

 (ب)مجموعة مراكش                                                                                                         :  ول االدورة ال

 9102نونبر  9السبت   :بتاريخ 

ملعبال الساعة األندية المتبارية المراقب  المدينة 

 محمد تاحسينة

 مراكش
 بن جرير البلدي 19H00 اتحاد شباب الرحامنة #وداد بن جرير 

 بن زيدان

 مراكش
 بن جرير البلدي 15H00 جمعية شباب اطلس تحناوت #نادي اولمبيك بن جرير 

 9102نونبر  3االحد  :بتاريخ 

 المدينة الملعب الساعة األندية المتبارية المراقب

 خطبي

راكشم  
 مراكش المحاميد 13H00 نادي الترجي الرياضي المراكشي .ج #الفتح الرياضي المراكشي 

 عبد االله التاويتي

 مراكش
 مراكش مركب سيدي يوسف بن علي 12H00 الجمعية الرياضية رجاء تمصلوحت #تيك سبور المراكشي لنادي اط

 جمعية الرجاء الرياضي دمنات  في راحة
 (ج)مجموعة مراكش                                                                                                         : ول الالدورة ا

 9102نونبر  9السبت  :بتاريخ 

 المدينة الملعب الساعة األندية المتبارية المراقب

 المصريوي

 مراكش
 مراكش مركب سيدي يوسف بن علي 14H00 نادي امل تماللت #جمعية االمل الرياضي المراكشي 

 9102نونبر  3االحد  :بتاريخ 

 المدينة الملعب الساعة األندية المتبارية المراقب

 رشيد الخالدي

 قلعة السراغنة
 بن جرير البلدي 10H00 النهضة الرياضية اوالد موسى.ج#النادي الرياضي مجد المدينة 

 لبيض محمد 

 مراكش
 سيدي رحال المحلي 15H00 جمعية اشبال الزيتون الرياضي #جمعية شباب سيدي رحال 

 المومني

 مراكش
غشت 15H10 91 نادي شباب مراكش #سينغ المامونية المراكشي اجمعية ر  مراكش 

 في راحة نجوم واحة سيدي ابراهيم
 

 (د)مجموعة مراكش                                                                                                         : ول الالدورة ا

 9102نونبر  9 سبتال: بتاريخ 

 المدينة الملعب الساعة األندية المتبارية المراقب

 المحجوب خلجان

 مراكش
 مراكش مركب سيدي يوسف بن علي 19H00 جمعية اتحاد الواحة  #الرياضية سيدي يوسف بن علي .ج

 9102نونبر  3االحد : اريخبت 

 المدينة الملعب الساعة األندية المتبارية المراقب

 بنحمورو 

 مراكش
 اكفاي المحلي 15H00 الجمعية الرياضية تسلطانت #الجمعية الرياضية اكفاي 

 بوضاض 

 دمنات
 واركي المحلي 15H00 االمل الرياضي سيدي بوعثمان #جمعية امل الصهريج لكرة القدم 

يوسف العلمي  

 مراكش
 مراكش مركب سيدي يوسف بن علي 11H10 جمعية الوفاق الرياضي المراكشي #جمعية المشور القصبة 

 9102نونبر  6االربعاء : بتاريخ 

 المدينة الملعب الساعة األندية المتبارية المراقب

يرسجا  

 مراكش
 مراكش مركب سيدي يوسف بن علي 13H00 يماالتحاد الرياضي شباب اغواط #الشريفية للرياضة و الثقافة تسلطانت .ج

 رئيس البرمجة و المسابقات                                                                                                                                                 

 لحسن اوروض                                                                                                                                                                 
 

 

 

   www.lsfma.ma : الموقع الرسمي للعصبة

9102/9191برنامج بطولة العصبة لموسم   

مراكش مجموعات الثاني الشرفي القسم فئة الكبار     

 :ملحوظة

 1679550409الى الرقم  SMSمباشرة بعد نهايتها عبر يتعين على مندوب المباراة ارسال نتيجة المباراة 
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