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 المباريات
 المندوب الملعب التاريخ التوقيت

 الفريق الزائر الفريق المستقبل

 اتحاد سيدي الزوين
AISZ 

VS 
 تاركة المحاميد الرياضي.ن

CTMSM 16H00  سيدي الزوين 2222مارس  91االحد 
 غزوات

 مراكش

 النهضة الرياضية المراكشية
RACM 

VS 
 اشبال الزيتون الرياضي.ج

AAZS 10H00  المحاميد 2222مارس  91االحد 
 مشبال

 مراكش

 الفتح الرياضي المراكشي
FSM 

VS 
 ج السويهلة الرياضي المراكشي

ASFF 12H00  المحاميد 2222مارس  91االحد 
 الميموني

 مراكش

 نادي االتحاد الرياضي االوداية
CISL 

VS 
 نادي رجاء تسلطانت

AFRT 15H00  2222مارس  91االحد  االوداية 
 كوكوبر

 مراكش

 ج الشروق الرياضي المراكشي
ACSM 

VS 
 االتحاد الرياضي لشيشاوة

CAUC 14H00  المحاميد 2222مارس  91االحد 
 محمد السايح

 مراكش
 

 "ب"مجموعة 
 

 المباريات
 المندوب الملعب التاريخ التوقيت

 الفريق الزائر الفريق المستقبل

 جمعية اتحاد الواحة
AIWS 

VS  الرحامنةاتحاد شباب 
USJR 

 اجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلت

 اكاديمية شباب الرحامنة
AJRF 

VS 
 الريان الرياضي المراكشي.ن

ACRM 13H00  البلدي بن جرير 2222مارس  91السبت 
 بن تنزل

 بن جرير

 اولمبيك بن جرير
AOBG 

VS 
 الرابطة الرياضية المراكشية. ن

RCM 11H00  البلدي بن جرير 2222مارس  91السبت 
 عبد الصمد جوداري

 بن جرير

 وداد ابن جرير
AWSB 

VS 
 جمعية انزالت العظم

AJNZS 11H00  البلدي بن جرير 2222مارس  91الجمعة 
 عبد هللا مبتسم

 سيدي بوعثمان

 ن النصر الرياضي المراكشي
NACM 

VS 
 نادي قصبة تماللت

CSKT 17H00  زرقطونيال 2222مارس  91االحد 
 لحريكي

 مراكش

 "ج"مجموعة 
 

 المباريات
 المندوب الملعب التاريخ التوقيت

 الفريق الزائر الفريق المستقبل

 نادي شباب مراكش
CJM 

VS 
 الرياضية رجاء اوريكة.ج

ASRO 12H00  مركب سيدي يوسف 2222مارس  91السبت 
 المرتجي

 مراكش

 المصلوحي.الترجي ر.ج
ATMR 

VS 
 سبورتينغ الرياضي المراكشي

ACSM 16H00  تامصلوحت 2222مارس  91االحد 
 المصروي

 مراكش

 نادي شباب ايت ايمور
CAISF 

VS 
 ر سيدي يوسف بن علي.ج

ASSY 16H00  ايت ايمور 2222مارس  91االحد 
 بالوي

 سيدي غيات

 نادي االنماء الرياضي
CIAM 

VS 
 الرياضية زرابة تسلطانت. ج

ASZT 14H00 مركب سيدي يوسف 2222مارس  91بت الس 
 بن احساين

 مراكش

 الجمعية الرياضية تسلطانت في راحة

 "د"مجموعة 
 

 المباريات
 المندوب الملعب التاريخ التوقيت

 الفريق الزائر الفريق المستقبل

 ج اكاديمية اطلس ايت اورير
AAAF 

VS جمعية مشور القصبة 
AMKF 16H00  اوريرايت  2222مارس  91السبت 

 بلبهلول

 مراكش

 ج اتحاد سيدي رحال الرياضية
VS 

 جمعية امل السراغنة
ASS 15H00  سيدي رحال 2222مارس  91االحد 

 بلمعاشي

 ايت اورير

 ن الكتبية الرياضي المراكشي
ACKSM 

VS 
 ن الرياضي شباب اسكجور

CSJA 17H00  غشت 22 2222مارس  91االحد 
 محمد حزيم

 مراكش

 نجوم واحة سيدي ابراهيم
NOSBS VS 

 الجمعية الرياضية للويدان

ASW 

 اجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلت

   

                                                                                                                                    في راحةواشبال تساوت واركي    ,ن اطلس المشور المراكشي 

                                                                                                                                                                   


