
 

    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
  عصبة الجنوب 

اللجنة الجهوية للبرمجة و المسابقات     
 

 
 (أ)مجموعة مراكش                                                                         : خامسةالالدورة           

 9172نونبر  71االحد :بتاريخ

تباريةالم األندية المراقب  المدينة الملعب الساعة 

 حزيم عبد الغني

 مراكش
 15H30 نادي المحاميد الرياضي المراكشي  #نادي الرجاء الرياضي المراكشي . ج

مركب سيدي يوسف بن 

 علي
 مراكش

 حسن االصيل

 مراكش
 سيدي المختار المحلي 15H00  النادي الرياضي اطلس اوريكة #جمعية شباب سيدي المختار 

وحرازنينجمال ب  

 مراكش
 شيشاوة البلدي 15H00 امل تحناوت الحوز #  الجمعية الرياضية نهضة شيشاوة

 الراعي

 مراكش
 امزميز المحلي 19H30  جمعية نجم تامنصورت# اشبال اطلس ايمنتانوت

 المنتصر

 ايت ايمور
 امزميز المحلي 15H30   رجاء الحي المحمدي #ن الرياضي كوكب اطلس امزميز    

 

 (ب)مجموعة مراكش                                                                               : خامسةالدورة ال        
 9172نونبر  71االحد : بتاريخ

المتبارية األندية المراقب  المدينة الملعب الساعة 

 المرتجي

 مراكش
 مراكش المحاميد 15H30 نادي الكتبية الرياضي المراكشي # شباب المسيرة . ج

 لمهاضر

 العطاوية
 قلعة السراغنة البلدي 15H00 بيك صخور الرحامنة اولم  #   النادي البلدي قلعة السراغنة

 حرات 

 مراكش
 الويدان المحلي 15H00 جمعية رجاء بن جرير   #  الجمعية الرياضية الويدان 

 حزيم محمد

 مراكش
 مراكش الحي المحمدي 15H00 الجمعية الرياضية شروق العطاوية # أشبال الحي المحمدي .ج

 سعيد العرباوي

 قلعة السراغنة
 الفرائطة المحلي 15H00  الل سيدي بوعثمانجمعية ه # جمعية وفاق تساوت الفرائطة

 

 (ج)مجموعة مراكش                                                                                       :  خامسةالالدورة 
 9172نونبر  71السبت : بتاريخ

المتبارية األندية المراقب  المدينة الملعب الساعة 

 بوضاض

 دمنات
 العطاوية المحلي 15H00    نادي امل ايت اورير # نهضة شروق العطاوية .ج

لمعاشيب  

 ايت اورير
 واركي المحلي 15H00 جمعية شباب االتحاد المراكشي  # اشبال تساوت واركي

 مهري

راكشم  
 15H30  الجمعية الرياضية سيدي غيات  #النجم الرياضي المراكشي 

مركب سيدي يوسف بن 

 علي
 مراكش

 9172نونبر  71االحد : بتاريخ

المتبارية األندية المراقب  المدينة الملعب الساعة 

 اجنيخر

 العطاوية
 دمنات البلدي 15H00 جمعية اتحاد البانكة  #الجمعية الرياضية دمنات  

 السردي

راكشم   
 13H11 جمعية النصر الرياضي المراكشي #نادي العهد الرياضي المراكشي 

مركب سيدي يوسف بن 

 علي
 مراكش

 

 
 

 

 رئيس البرمجة و المسابقات 

 لحسن اوروض                                                                                                                                                                        

  www.lsfma.ma : الموقع الرسمي للعصبة
  

9172/9191برنامج بطولة العصبة لموسم   
 

مراكش مجموعاتالقسم الشرفي األول  فئة الكبار     

 :ملحوظة

 1179557179 الرقم الى  SMS عبر نهايتها بعد مباشرة المباراة نتيجة الارس المباراة مندوب على يتعين

 

http://www.lsfma.ma/
http://www.lsfma.ma/

