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 14/01/2023:الظبذ

املىدوب املديىت امللعب  د-مالظاعت الفسيلان املخبازيان 

 بىواز طىجت املسض 6-أ 14:00 زحاء طىجت/ نهضت بئر الؼيفا 

 املوطاوو  طىجت املسض 6-أ 16:00 اجلخيك طىجت/ اجحاد بئر الؼيفا 

 كسم بوعادل بني بوعياغ اللسوو 7-ٌ 15:00 ػباب ممرادوز / اجحاد بني بوعياغ 

 يافث حىان جطوان 3املالليمن 8-د 16:00 وفاق جطوان/ اجحاد البازيو 

 ايذ عمسان جطوان جمودة 8-د 16:00 اجفاق البازيو/ جمودة جطوان 
 

 15/01/2023:ألاحد

 املىدوباملديىت امللعب  د-مالظاعت الفسيلان املخبازيان 

 الكظولي طىجت املسض 6-ج 12:00 زهان الظاهيت/  اجحاد العوامت 

 الاػهب طىجت املسض 5-ب 14:00 ػباب الظعادة/ املىاز السياض ي 

 وهيب طىجت طىجت الباليت 6-أ 16:00 هادو ػساكت/ هجوم ابمريا 

 امؼاػتي الفىيدق حيضسة 8-د 14:00 ج حبل دزطت/ ػباب الفىيدق 

 بومهدو وادالو البلدو 8-د 13:00 طبوزجتىن الؼاون / بايسن باب الىوادز 

 احسموغ جطوان 3املالليمن 8-د 14:00 نهضت املضيم/ هادو مسجيل 

 زبيع صفوان إمصوزن  البلدو 7-ٌ 15:00 ػباب بني عبد هللا/ أمل إمصوزن 

  ؼسر الططلاوو  بوكيدازن  اللسوو 7-ٌ 15:00 اجحاد كخامت/ أيذ حريفت .ج
 

 :مالحظات
 

  على الفسيلمن املخبازيمن اللضوز ا لى مظخودعاث املال ع على ألاكل طاعت وهصف كبل موعد اهطالق املبازاة  وذلك جحذ طائلت العلوباث املىصوص

 ( مً كاهون املىافظاث24الفصل )عللها  ي اللاهون 

  و املسافلمن لالعبمن باليظبت حواش الظفس طازو املفعول ججسر امللابلت بالسخص السطميت للعصبت أو البطاكت الوطىيت او  

 إحبازيت حسجيل إدازو واحد وجلني واحد على ألاكل بوزكت الخحكيم. 

 را وزكت الخحكيم
ّ
 .على الفسيم املضيف جوفمر ألامً بامللعب وك

  الخىلل   + (املىدوب+ الخحكيم )على الفسيم املضيف أداء واحب. 

 واقي الظاق إحبازو لجميع الالعبمن . 

  زالر كساث صاللت للعبعلى الفسيم املضيف جوفمر. 

 ألاكل على ألامً حضوز عىصسيً مً زحال إلصاميت. 

  البرمجت ببعض املالعبإلكساهاثيمكً أن يعسف هرا البرهامج حغمرا طازئا هظسا . 

  يخعمن على حميع املىاديب إزطال هديجت املبازاة عبر زطالت هصيتSMS فوز نهايت املبازاة والخلسيس 0632045049او 0664608839 إلى السكم الخالي  

.  طاعت  عد نهايت املبازاة12 خالل rapport.commissaire.ligue@gmail.com:الظسيع إلى العىوان الالكترووي الخالي
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