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  العاشرة :الدورة   "                                                                                                                            

  مندوب المقابلة األنـدیــــــة المـتـبــــاریــــــــــــــــــــة

CUW بوخریص  

ANMS الجزولي 

ANIS  
 10/03/2019د ــاألح

  مخلــص

EJSC F.S 
 08/03/2019 الجمعة

  شعشاع
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  مندوب المقابلة األنـدیــــــة المـتـبــــاریــــــــــــــــــــة

ASS 
  10/03/2019األحــد 

  عادل

TSC البوعزوي 

ANB  
 10/03/2019األحــد 

  كتابري

AASSM  اغبیرو  
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USS الجزولي 

ARAF  
  08/03/2019الجمعة 

  عریش

AMS  مركان  

    ADAS:     في راحــــــــــــة       
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ATA 
  10/03/2019األحــد 

 كتابري

COS  عبادي  

AAZS  
  08/03/2019الجمعة 

  جـــــادة
     FCC:     في راحــــــــــــة       

  .توفـیـــر األمــــــن إجـــبــــــــــــاري

  .تعویضات النقـــل خــارج البیضـــاء
  08 – 13 – 48 – 0668: تائـج المقابالت، مبـاشرة عند نھـایـتھــا، و ذلك عبر  الھاتف رقم 

     ئیس اللجنة الجھویة للبرمجةر
 خـلـیـــل سـبــوحـــــي     
 
 

 

 
 

 

الموسم الریاضي                          ة      ــــة للبرمجــة الجھـــویـــ

القاعــــــــةكــــــرة الـــقــــــدم داخـــــل 
مـــــــــــارس 09الســـــــبــــــت      :الــتــاریــــــــــــخ 

                                                                                                                            "

األنـدیــــــة المـتـبــــاریــــــــــــــــــــة الملعـــب

 # OSOS سیدي مومن

 # ADB البرنوصي

 # ALNS النسیــــم

 # AMDS  تیط ملیل

                                                                                                                            "

األنـدیــــــة المـتـبــــاریــــــــــــــــــــة الملعـــب

 # ASNSD  النسیم 

 # MCA عمر بن الخطاب

 # UCDG لیساسفة

 # ARE البرنوصي

                                                                                                                            "

األنـدیــــــة المـتـبــــاریــــــــــــــــــــة الملعـــب

 # ASEQ البرنوصي

 #  TAS F.S سیدي مومن

 # CCAS لیساسفة

                                                                                                                            "

األنـدیــــــة المـتـبــــاریــــــــــــــــــــة الملعـــب

 # CBS  لیساسفة

 #  ABH لیساسفة

 # ANS سیدي مومن

 . تایالحضور إلى الملعب ساعة قبل انطالق المبار
توفـیـــر األمــــــن إجـــبــــــــــــاري  -. حـمل الصــدریـــة إجـــبــــــــــــاري - .واقــــي الساقیـــــن إجـــبــــــــــــاري

  :على الشكل التالي فیما یخص التعویضات، تؤدى من طرف النادي المستقبل 
تعویضات النقـــل خــارج البیضـــاء+      درھــم  120,00.....  المنــــــدوب          درھـــم

تائـج المقابالت، مبـاشرة عند نھـایـتھــا، و ذلك عبر  الھاتف رقم نإن مـراقبي المقـابالت ملـزمیـن بـإخبار اللجنة  الجھویة للبـرمجة بـ

ة الجھـــویـــــاللجــن
 

الــتــاریــــــــــــخ 
  

"                                                                                                                            أ"المجموعـــة 
 

 التوقیت المدینة

 15H00 البیضــــاء

 15H00 البیضــــاء

 16H00  البیضــــاء

 17H00 تیط ملیل
 

"                                                                                                                            ب"المجموعـــة 
 

 التوقیت المدینة

 14H00 البیضــــاء

عمر بن الخطاب 16H00 البیضــــاء

 14H00 البیضــــاء

 17H00  البیضــــاء
  

"                                                                                                                            ج"المجموعـــة 
 

 التوقیت المدینة

  16H00  البیضــــاء

  16H00  البیضــــاء 

 16H00  البیضــــاء

 
  

"                                                                                                                            د"المجموعـــة 
 

 التوقیت المدینة

 15H00 البیضــــاء

 15H00  البیضــــاء

  17H00  البیضــــاء

 
 : مـــالحـــظــــــــــــة 

  الحضور إلى الملعب ساعة قبل انطالق المبارعلى الفرق المشاركة
 واقــــي الساقیـــــن إجـــبــــــــــــاري

فیما یخص التعویضات، تؤدى من طرف النادي المستقبل   :الــتـنـظـیـــــــــم 
  درھـــم  150,00.....  الحــكــــــــم

إن مـراقبي المقـابالت ملـزمیـن بـإخبار اللجنة  الجھویة للبـرمجة بـ  -


