
 

    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
  عصبة الجنوب 

اللجنة الجهوية للبرمجة و المسابقات     
 

 
 (أ)مجموعة مراكش                                                                         : رابعةالالدورة           

 9900بر نون 90السبت  :بتاريخ                         

المتبارية األندية المراقب  المدينة الملعب الساعة 

لمعاشيب  

 ايت اورير
 تامنصورت المحلي 15H00 ن الرياضي كوكب اطلس امزميز  # جمعية نجم تامنصورت

 المرتجي

 مراكش
 اوريكة المحلي 15H00 امل تحناوت الحوز # النادي الرياضي اطلس اوريكة  

 9900نونبر  09االحد :بتاريخ

المتبارية األندية المراقب  المدينة الملعب الساعة 

 رضى لواس

 مراكش
 15H30 الجمعية الرياضية نهضة شيشاوة#نادي الرجاء الرياضي المراكشي . ج

مركب سيدي يوسف بن 

 علي
 مراكش

و الصابونب  

 مراكش
 مراكش المحاميد  12H00 اشبال اطلس ايمنتانوت#نادي المحاميد الرياضي المراكشي 

يمونيالم  

 مراكش
 مراكش الحي المحمدي 15H30  جمعية شباب سيدي المختار  #  رجاء الحي المحمدي   

 

 (ب)مجموعة مراكش                                                                               : رابعةالدورة ال        
 9900نونبر  90السبت : بتاريخ

باريةالمت األندية المراقب  المدينة الملعب الساعة 

 بوضاض

 دمنات
 الفرائطة المحلي 15H00  الجمعية الرياضية الويدان  # جمعية وفاق تساوت الفرائطة

 صنوار

 مراكش
 سيدي بوعثمان المحلي 13H00  شباب المسيرة . ج # جمعية هالل سيدي بوعثمان

 البوسراوي خاليد

 مراكش
غشت 15H00 99  أشبال الحي المحمدي .ج  # نادي الكتبية الرياضي المراكشي  مراكش 

 9900نونبر  09االحد : بتاريخ

المتبارية األندية المراقب  المدينة الملعب الساعة 

 رحال رحاني

 قلعة السراغنة
 صخور الرحامنة المحلي 15H00 جمعية رجاء بن جرير   #اولمبيك صخور الرحامنة   

 هشام شكري

 قلعة السراغنة
 العطاوية البلدي 15H00    النادي البلدي قلعة السراغنة #ياضية شروق العطاوية الجمعية الر

 

  (ج)مجموعة مراكش                                                                                        :  رابعةالالدورة 
 9900نونبر  90السبت :بتاريخ

المتبارية األندية المراقب  المدينة الملعب الساعة 

حزيم دمحم  

 مراكش
 مراكش الحي المحمدي 15H30 نادي العهد الرياضي المراكشي   #جمعية شباب االتحاد المراكشي

 ابجاو 

 مراكش
 ايت اورير المحلي 15H00  الجمعية الرياضية سيدي غيات  #  نادي امل ايت اورير

 9900نونبر  09االحد : بتاريخ                                                      

المتبارية األندية المراقب  المدينة الملعب الساعة 

 اجنيخر

 العطاوية 
 واركي المحلي 15H00 النجم الرياضي المراكشي   # اشبال تساوت واركي

 المرجاني

 بن جرير
 قلعة السراغنة البلدي 15H00   نهضة شروق العطاوية .ج #جمعية اتحاد البانكة 

 مهري

 مراكش
 مراكش المحاميد 15H00 الجمعية الرياضية دمنات   #جمعية النصر الرياضي المراكشي

 

 

 

 

 رئيس البرمجة و المسابقات 

 لحسن اوروض                                                                                                                                                                        

  www.lsfma.ma : الموقع الرسمي للعصبة

  

9900/9999برنامج بطولة العصبة لموسم   
 

مراكش مجموعاتالقسم الشرفي األول  فئة الكبار     

 :ملحوظة

 9179850409 الرقم الى  SMS عبر نهايتها بعد مباشرة المباراة نتيجة ارسال المباراة مندوب على يتعين

 

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

