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 28/01/2023:الظبذ

املىدوب املديىت امللعب  د-مالظاعت الفسيلان املخبازيان 

 خليمت طىجت املسض 7-ج 14:30 أمل طىجت / أمل بدزيون 

 بىواز طىجت املسض 7-ج 16:30 اجداد العوامت/  مولوديت طىجت 

 اخموث الفىيدق خيضسة 10-د 16:00 هجم الفىيدق/ شباب الفىيدق 
 

 29/01/2023:ألاخد

 املىدوباملديىت امللعب  د-مالظاعت الفسيلان املخبازيان 

 خمصة اليعلوبي طىجت املسض 7-ب 10:30 شباب العوامت/ شباب الظعادة 

 الكظولي طىجت املسض 7-ج 12:30 ميىاء مسيىا / أكاديميت اللسب

 املوطاوو  طىجت املسض 7-أ 14:30 اجداد بئر الشفا/ هجاح الصيىاث 

 كسيم الصباخ طىجت املسض 7-أ 16:30 أهدلع اللطسو / زجاء طىجت 

 اللمازو  طىجت  طىجت الباليت  7-أ 14:30 هجوم ايبريا/ اجلخيك طىجت 

 املخلي طىجت طىجت الباليت 7-أ 16:30 نهضت بئر الشفا/ شباب املديىت 

 كديسو  طىجت الظاهيت 7-ج 16:00 طوق الطلبت.ج/ زهان الظاهيت 

 املطمودو العسائش البلدو 7-ب 16:00 زابطت طىجت/ وفاء العسائش 

 الحمومي العوامسة اللسوو 7-ب 16:00 الدكاع السياض ي/ شباب العوامسة 

 املودن الشاون  البلدو 10-د 16:00 وفاق جطوان/ طبوزجيىغ الشاون 

 بومهدو وادالو البلدو 10-د 16:00 اجفاق البازيو/ بايس باب الىوادز

 هسيكت جطوان 3املالليين زكم  10-د 16:00 جبل دزطت.ج/ اجداد البازيو 

 عيدون  جطوان جمودة  10-د 16:00 نهضت املضيم/ جمودة جطوان 
 

 :مالحظات
 

  على الفسيلين املخبازيين الحضوز ا لى مظخودعاث املالبع على ألاكل طاعت وهطف كبل موعد اهطالق املبازاة  وذلك جدذ طائلت العلوباث املىطوص

 ( مً كاهون املىافظاث24الفطل )عللها  ي اللاهون 

  و املسافلين لالعبين باليظبت جواش الظفس طازو املفعوو  أوججسى امللابلت بالسخظ السطميت للعطبت أو البطاكت الوطىيت  

 إجبازيت حسجيل إدازو واخد وجلني واخد على ألاكل بوزكت الخدكيم. 

 را وزكت الخدكيم
ّ
 .على الفسيم املضيف جوفير ألامً بامللعب وك

  الخىلل   + (املىدوب+ الخدكيم )على الفسيم املضيف أداء واجب. 

 واقي الظاق إجبازو لجميع الالعبين . 

  زالر كساث ضالحت للعبعلى الفسيم املضيف جوفير. 

 ألاكل على ألامً خضوز عىطسيً مً زجاو إلصاميت. 

  البرمجت ببعض املالعبإلكساهاثيمكً أن يعسف هرا البرهامج حليرا طازئا هظسا . 

  يخعين على جميع املىاديب إزطاو هديجت املبازاة عبر زطالت هطيتSMS إلى السكم الخالي 

  فوز نهايت املبازاة والخلسيس الظسيع إلى العىوان الالكترووي 0632045049او 0664608839

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