
   

 
 

 

  ألاو  بسهامج بطولت اللظم 

 2022/2023للموطم السياض ي 

 

 2023يىايس 14: الظبذ
 

 15/01/2023:  خد

 

 مالحظات
 

 

 لى مظخودعاث املالبع على  كل طاعت ألاهصف كبل موعد اهطالق املبازاة  ألاذلك جدذ  على الفسيلين املخبازيين الحضوز ا

 ( مً كاهون املىافظاث24الفصل ) االت الللوواث املىصوو علليا  ف اللاهون 
  جواش  أألا أألا البطاكت الو ىيت 2022/2023ججسى امللابلت بالسزص السطميت لللصبت بسطم املوطم السياض ي

 . ألا للمسافلين لالعبين باليظبت الظفس طازر املفلوو 

 إجبازيت حسجيل إدازر ألااخد ألاجلني ألااخد على  كل بوزكت الخدكيم. 

 را ألازكت الخدكيم
ّ
 .على الفسيم املضيف جوفير  مً باملللب ألاه

  الخىلل   + (املىدألاب+ الخدكيم )على الفسيم املضيف أداء ألااجب. 

 ألااقف الظاق إجبازر لجميع الالعبين . 

  زالر هساث صالحت لللبعلى الفسيم املضيف جوفير. 

 يمكً أن يلسف هرا البرهامج حغيرا  ازاا هظسا إلهساهاث البرمجت ببلض املالعب. 

  يخلين على جميع املىاديب إزطاو هديجت املبازاة عبر زطالت هصيتSMS األا 0664608839 إلى السكم الخالف

  فوز نيايت املبازاة ألاالخلسيس الظسيع إلى اللىوان الالكترألاوي 0632045049

 . طاعت بلد نيايت املبازاة12 زالو rapport.commissaire.ligue@gmail.com:الخالف

 املىدألاب املديىت املللب  د-مالظاعت الفسيلان املخبازيان 

 أمصابي  جطوان 1املالليين 8-أ 14:00 ابً بطو ت.ج/ شباب املالليين 

 الصوار هسيم   ىجت 2الصياجً 7-ج 16:00 طبوزجيىغ أزيج  ىجت/ اجداد الظالم 

 الحداد يوطف   ىجت اللسيت السياضيت 8-أ 18:00 الفخذ السألااض ي/هالو  ىجت 

 الليادر   ىجت اللسيت السياضيت 7-ألا 20:00 ألافاق  ىجت/ الىجم السياض ي الطىجف 

 املىدألاب املديىت املللب  د-مالظاعت الفسيلان املخبازيان 

 إطماعيل الحجور   ىجت اللسيت السياضيت 7-ألا 14:00 مولوديت جطوان/ هادر الغىدألازر 

 شهسياء بسألان   ىجت اللسيت السياضيت 7-ألا 18:00 الظالم اللصسر / طبوزجيىغ  ىجت 

 الدزكاألار خمصة   ىجت اللسيت السياضيت 7-د 20:00 نيضت الفىيدق/ شباب  ىجت 

 طلد مدظً   ىجت 2الصياجً 7-د 16:00 ض باب جاشة.ف.ا/ أهلف اللوامت

 الخازيور  أمظا اللسألار 7-ب 14:00 السجاء اللصسر / شباب أشال 

 عيدألان  أمظا اللسألار 7-ج 16:00 خظييت  ىجت/ ألافاق أمظا 

 بازر  اللسائش البلدر 7-ج 14:00 هادر بوهيدازن / زجاء اللسائش 

 شهسياء املودن  اللصس الكبير البلدر 7-ج 14:00 هجوم  ىجت/ أألاملبيك اللصسر 

 البوعصاألار  ألاادالألا البلدر 7-ج 15:00 أ لع  ىجت/ أألاملبيك ألاادالألا 

 صهيب الفواس ي  جطوان جمودة 7-ألا 16:00 هجاح  ىجت/ شباب  شهس 

 بلهادر جسجيظذ البلدر 7-ألا 16:00 نيضت هوزشياهت/ خظييت جسجيظذ 

 الوشاوي الفىيدق خيضسة 8-أ 16:00 هالو طيدر ادزيع/ شباب خيضسة 

 الحبازر  ألاشان البلدر 8-أ 16:00 نيضت باب بسد/ نيضت ألاشان 
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