
 

          الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
           عصبة الجنوب                    

اللجنة الجهوية للبرمجة و المسابقات            
 

               : ثانيةالالدورة                       
 (أ)   مجموعة مراكش                                                   

 9102نونبر  01االحد   :بتاريخ

 المدينة الملعب الساعة األندية المتبارية المراقب

 بلبهلول

 مراكش
 االوداية المحلي 15H00 نادي االتحاد الرياضي االوداية # الجمعية الرياضية نهضة االوداية

 لبيض 

 مراكش
 ايت ايمور المحلي 15H00 جمعية شباب المجد المراكشي #شباب ايت ايمور

 المنتصر

 ايت ايمور
 سيدي الزوين المحلي 15H00 النهضة الرياضية المراكشية   #اتحاد سيدي الزوين   

 فالل

 مراكش
 13H00 نادي االهلي الرياضي المراكشي #سبورتينغ سيدي يوسف بن علي

مركب سيدي يوسف بن 

 علي
 مراكش

 

 9102نونبر  00االثنين   :بتاريخ

 المدينة الملعب الساعة األندية المتبارية المراقب

 بن احساين

 مراكش
 مراكش المحاميد 13H00 لترجي الرياضي المصلوحي  نادي ا.ج # نادي االتحاد الرياضي  المراكشي.ج

 (ب)مجموعة مراكش                                                                                                         :  ثانيةالدورة ال

 9102نونبر  01االحد :بتاريخ 

 المدينة الملعب الساعة األندية المتبارية المراقب

العباسي ىمصطف  

 قلعة السراغنة
 بن جرير البلدي 15H00 جمعية الرجاء الرياضي دمنات   #اتحاد شباب الرحامنة 

 اعبيدة 

 مراكش
 تمصلوحت المحلي 15H00  الفتح الرياضي المراكشي  #الجمعية الرياضية رجاء تمصلوحت 

 غزوات

 مراكش
 تحناوت المحلي 15H00  نادي اطلتيك سبور المراكشي  #جمعية شباب اطلس تحناوت 

 9102نونبر  00االثنين :بتاريخ 

لمدينةا الملعب الساعة األندية المتبارية المراقب  

 كاو

 مراكش
 مراكش المحاميد 15H00 وداد بن جرير  #نادي الترجي الرياضي المراكشي .ج

 في راحةنادي اولمبيك بن جرير 

 (ج)مجموعة مراكش                                                                                                         : ثانيةلالدورة ا

 9102نونبر  12السبت  :بتاريخ 

 المدينة الملعب الساعة األندية المتبارية المراقب

 شناوي

 مراكش
 15H00 جمعية شباب سيدي رحال   #نادي شباب مراكش 

مركب سيدي يوسف بن 

 علي
 مراكش

 9102نونبر  01االحد  :بتاريخ 

 المدينة الملعب الساعة األندية المتبارية المراقب

 عبد االله هبولي

 مراكش
 تماللت المحلي 15H00 نجوم واحة سيدي ابراهيم #نادي امل تماللت  

 حرات

 مراكش
 اوالد موسى المحلي 15H00 راكشي  جمعية االمل الرياضي الم #النهضة الرياضية اوالد موسى.ج

 محمد البوسراوي

 مراكش
 مراكش الحي المحمدي 13H00 النادي الرياضي لمجد المدينة    #جمعية اشبال الزيتون الرياضي 

 في راحةسينغ المامونية المراكشي اجمعية ر
 

 (د)مجموعة مراكش                                                                                                         : ثانيةلالدورة ا

 9102نونبر  01االحد : بتاريخ 

 المدينة الملعب الساعة األندية المتبارية المراقب

 كمال المتوكل

 مراكش
 واحة سيدي ابراهيم المحلي 15H00 جمعية امل الصهريج لكرة القدم #جمعية اتحاد الواحة 

 بنحمورو

 مراكش
 مراكش المحاميد 11H00 الرياضية سيدي يوسف بن علي  .ج #جمعية الوفاق الرياضي المراكشي 

 النشاوي مصطفى

 مراكش
 اوريكة المحلي 15H00 جمعية المشور القصبة   #االتحاد الرياضي شباب اغواطيم 

 اوبيهي

 مراكش
 تسلطانت المحلي 15H00 الشريفية للرياضة و الثقافة تسلطانت  .ج #الجمعية الرياضية تسلطانت 

العباسي عبد الجليل 

 العطاوية
 سيدي بوعثمان المحلي 15H00 الجمعية الرياضية اكفاي # االمل الرياضي سيدي بوعثمان

 و المسابقات ةرئيس البرمج

 لحسن اوروض

 

                                      

9102/9191ة العصبة لموسم برنامج بطول  

مراكش مجموعات الثاني الشرفي القسم فئة الكبار     

 :ملحوظة

 1179850409الى الرقم  SMSيتعين على مندوب المباراة ارسال نتيجة المباراة مباشرة بعد نهايتها عبر 

 


