
 
 بسهامج بطولت اللظم الثاوي

اض ي   2022/2023 للموطم الٍس

 اطخدزاكي
 

 

 

 

 07/01/2023:الظبذ

ان  لان املخباٍز املدًىت امللعب  د-مالظاعت الفٍس

 جطوان جمودة 7-د 14:00 هادي مسجُل/ ج جبل دزطت 

 اطاكً اللسوي 6-ٌ 14:00 دَدٍو اطاكً/ اجداد كخامت 

 طىجت طىجت البالُت 6-ج 14:00 مولودًت طىجت/  أمل طىجت 

ىا  ون / مُىاء ماٍز  طىجت طىجت البالُت 6-ج 16:00 أمل بدٍز

 بني بوفساح اللسوي 6-ٌ 15:00 اجداد بني بوعُاغ/ ػباب بني بوفساح 

 الحظُمت مُمون العسص ي  6-ٌ 15:00 أمل امصوزن / ػباب ميرادوز 

 الحظُمت ميرادوز  6-ٌ 15:00 ًفتذج اًذ ح/ ػباب بني عبد هللا 

 املضُم البلدي 7-د 16:00 هجم الفىُدق/ نهضت املضُم 

 جطوان 3املاللُين  7-د 16:00 جمودة جطوان/ وفاق جطوان 

اض ي  اضُت 6-ب 21:00 ػباب الظعادة/ الدفاع الٍس ت الٍس  طىجت اللٍس
 

 08/01/2023:ألاخد

ان  لان املخباٍز املدًىت امللعب  د-مالظاعت الفٍس

 طىجت املسض 5-ا 12:00 اجداد بئر الؼُفا/ هادي ػساكت 

ىاث   طىجت املسض 5-ا 14:00 نهضت بئر الؼُفا/ هجاح الٍص

 طىجت املسض 6-ب 16:00 ػباب العوامسة/ زابطت طىجت 

و/ طبوزجِىغ الؼاون   الؼاون  البلدي 7-د 15:00 اجداد الباٍز

 طىجت طىجت البالُت 5-ا 14:00 ألاهدلع اللقسي / اجلخُك طىجت 

 طىجت طىجت البالُت 5-ا 16:00 ػباب املدًىت/ زجاء طىجت 

ان الظاهُت/ اجداد العوامت  اضُت 6-ج 20:00 َز ت الٍس  طىجت اللٍس

 10/01/2023:الثالزاء

ان  لان املخباٍز املدًىت امللعب  د-مالظاعت الفٍس

اض ي/ ػباب العوامت  اضُت 6-ب 21:00 املىاز الٍس ت الٍس  طىجت اللٍس

 11/01/2023:ألازبعاء

ان  لان املخباٍز املدًىت امللعب  د-مالظاعت الفٍس

و   جطوان جمودة  7-د 14:00 ػباب الفىُدق/ اجفاق الباٍز

 اللقس الكبير البلدي 6-ج 14:00 أكادًمُت اللسب/ ج طوق الطلبت 

 :مالحظات
 

  و املسافلين لالعبين باليظبت جواش الظفس طازي املفعوو  أوججسى امللابلت بالسخص السطمُت للعقبت أو البطاكت الوطىُت  

 ت حسجُل إدازي واخد وجلني واخد على ألاكل بوزكت الخدكُم  .إجباٍز

 را وزكت الخدكُم
ّ
م املضُف جوفير ألامً بامللعب وك  .على الفٍس

  م املضُف أداء واجب  .الخىلل   + (املىدوب+ الخدكُم )على الفٍس

 واقي الظاق إجبازي لجمُع الالعبين . 

  م املضُف جوفير  .زالر كساث صالحت للعبعلى الفٍس

 مً زجاو إلصامُت ً  .ألاكل على ألامً خضوز عىقٍس

  البرمجت ببعض املالعبإلكساَاثًمكً أن ٌعسف َرا البرهامج حغيرا طازئا هظسا . 

  ًخعين على جمُع املىادًب إزطاو هدُجت املبازاة عبر زطالت هقُتSMS ع إلى العىوان الالكترووي 0632045049او 0664608839 إلى السكم الخالي س الظَس   فوز نهاًت املبازاة والخلٍس

 . طاعت بعد نهاًت املبازاة12 خالو rapport.commissaire.ligue@gmail.com:الخالي
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