
 

           الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
عصبة الجنوب       

اللجنة الجهوية للبرمجة و المسابقات       
 

 
 (أ)   مجموعة مراكش                                                                                          : خامسةالالدورة         

 9112دجنبر  1االحد   :بتاريخ

 المدينة الملعب الساعة األندية المتبارية المراقب

 واعودة

 مراكش
 ايت ايمور المحلي 15H00 اتحاد سيدي الزوين # رشباب ايت ايمو

عزبيك نسفيا  

 مراكش
 االوداية المحلي 13H00 سبورتينغ سيدي يوسف بن علي   #الجمعية الرياضية نهضة االوداية  

 لبيض محمد 

 مراكش
 مراكش المحاميد 12H00 نادي الترجي الرياضي المصلوحي  .ج #هضة الرياضية المراكشية   الن

 المصريوي

 مراكش
 االوداية  المحلي 15H00 نادي االهلي الرياضي المراكشي #  نادي االتحاد الرياضي االوداية 

لمييوسف الع  

 مراكش
 مراكش مركب سيدي يوسف بن علي 16H00  مراكشينادي االتحاد الرياضي  ال.ج #جمعية شباب المجد المراكشي 

 

 (ب)مجموعة مراكش                                                                                                         :  خامسةالدورة ال

 9112نونبر  01السبت :بتاريخ 

ةالمدين الملعب الساعة األندية المتبارية المراقب  

 بن احساين

 مراكش
 مراكش المحاميد 16H00 نادي اولمبيك بن جرير   #الفتح الرياضي المراكشي   

 مصطفى العباسي

 قلعة السراغنة
 تـــــلـــاج
 جمعية شباب اطلس تحناوت # اتحاد شباب الرحامنة

13H00 بن جرير البلدي 

 9112دجنبر  1االحد :بتاريخ

 المدينة الملعب الساعة األندية المتبارية المراقب

فوراتيال  

 مراكش
 مراكش المحاميد 10H00 الجمعية الرياضية رجاء تمصلوحت   #نادي الترجي الرياضي المراكشي .ج

 رشيد الخالدي

 قلعة السراغنة
 دمنات البلدي 15H00 نادي اطلتيك سبور المراكشي   #جمعية الرجاء الرياضي دمنات  

 في راحةوداد بن جرير 

 (ج)مجموعة مراكش                                                                                                         : مسةخالالدورة ا

 9112نونبر  01السبت  :بتاريخ 

 المدينة الملعب الساعة األندية المتبارية المراقب

 راسخ

 مراكش
 واحة سيدي ابراهيم المحلي 15H00 جمعية شباب سيدي رحال   #نجوم واحة سيدي ابراهيم      

 9112دجنبر  1االحد  :بتاريخ 

 المدينة الملعب الساعة األندية المتبارية المراقب

 تميم الدار 

 بن جرير
 اوالد موسى المحلي 15H00 جمعية اشبال الزيتون الرياضي #النهضة الرياضية اوالد موسى.ج

 عبد الجليل العباسي

لعطاويةا  
 تماللت المحلي 15H00 نادي شباب مراكش #نادي امل تماللت  

 سعيد العرباوي

 قلعة السراغنة
 تـــــلـــاج
 جمعية راسينغ المامونية المراكشي  #النادي الرياضي لمجد المدينة  

11H10 بن جرير البلدي 

 في راحة جمعية االمل الرياضي المراكشي
 

 (د)مجموعة مراكش                                                                                                         : خامسةلالدورة ا

  9112نونبر  01السبت :بتاريخ 

 المدينة الملعب الساعة األندية المتبارية المراقب

 رضى لواس

 مراكش
 المحاميد 11H00 اغواطيم  االتحاد الرياضي شباب #جمعية الوفاق الرياضي المراكشي  

 

 مراكش

 9112دجنبر  1االحد : بتاريخ 

 المدينة الملعب الساعة األندية المتبارية المراقب

 محمد البوسراوي

 مراكش
 واحة سيدي ابراهيم المحلي 15H10 الجمعية الرياضية تسلطانت #جمعية اتحاد الواحة   

 المرتجي

 راكشم
 مراكش مركب سيدي يوسف بن علي 14H00 الرياضية اكفاي  الجمعية #جمعية المشور القصبة 

 اجنيخر 

 العطاوية
 واركي المحلي 15H00 الجمعية الرياضية الشريفية  # جمعية امل الصهريج لكرة القدم 

 بلمعاشي

يررايت او  
 مراكش مركب سيدي يوسف بن علي 12H00 االمل الرياضي سيدي بوعثمان #الرياضية سيدي يوسف بن علي .ج

 

 رئيس البرمجة و المسابقات 

 لحسن اوروض                                                                                                                                                                 

 

9112/9191برنامج بطولة العصبة لموسم   

مراكش مجموعات الثاني الشرفي القسم فئة الكبار     

 :ملحوظة

 1119551419الى الرقم  SMSمباشرة بعد نهايتها عبر  يتعين على مندوب المباراة ارسال نتيجة المباراة

 


