
   

 
 

  ألاو  بسهامج بطولت اللظم 

اض ي   2022/2023للموطم الٍس

 اطخدزاكي
 

 12/02/2023:  خد

 14/02/2023: الثالزاء 

 15/01/2023:  زبعاء

 16/02/2023: الخمِع

 17/02/2023: الجمعت

 مالحظات
 ين الحضوز ا لين املخباٍز لى مظخودعاث املالبع على  كل طاعت ألاهصف كبل موعد اهطالق املبازاة  ألاذلك جدذ  على الفٍس

 ( مً كاهون املىافظاث24الفصل ) االت العلوواث املىصوو علليا  ف اللاهون 

  اض ي جواش الظفس طازي  أألا أألا البطاكت الو ىُت 2022/2023ججسى امللابلت بالسزص السطمُت للعصبت بسطم املوطم الٍس

 . ألا للمسافلين لالعبين باليظبت املفعوو 

 ت حسجُل إدازي ألااخد ألاجلني ألااخد على  كل بوزكت الخدكُم  .إجباٍز

 را ألازكت الخدكُم
ّ
م املضُف جوفير  مً بامللعب ألاك  .على الفٍس

  م املضُف أداء ألااجب  .الخىلل   + (املىدألاب+ الخدكُم )على الفٍس

 ألااقف الظاق إجبازي لجمُع الالعبين . 

  م املضُف جوفير  .زالر كساث صالحت للعبعلى الفٍس

 ًمكً أن ٌعسف هرا البرهامج حغيرا  ازاا هظسا إلكساهاث البرمجت ببعض املالعب. 

  ًخعين على جمُع املىادًب إزطاو هدُجت املبازاة عبر زطالت هصُتSMS فوز 0632045049األا 0664608839 إلى السكم الخالف  

ع إلى العىوان الالكترألاوي الخالف س الظَس  طاعت بعد 12 زالو rapport.commissaire.ligue@gmail.com:نياًت املبازاة ألاالخلٍس

 .نياًت املبازاة

ان  لان املخباٍز املىدألاب املدًىت امللعب  د-مالظاعت الفٍس

 خلُمت  ىجت املسض 9-ب 12:30 مدزطت العسائش/ زجاء البوغاش 

اهت   الصاألاي   ىجت املسض 8-ألا 14:30 شباب  شهس/ نيضت كوزٍش

 مساد لطُف  ىجت املسض 9-ب 16:30 السجاء اللصسي / فخذ  ىجت 

اجً  9-ج 14:00 أ لع  ىجت/ اجداد الظالم   هادز  ىجت 2الٍص

 بومهدي أمظا اللسألاي 8-ألا 16:00 طبوزجِىغ  ىجت/ مولودًت جطوان 

ان  لان املخباٍز املىدألاب املدًىت امللعب  د-مالظاعت الفٍس

اضُت 9-د 19:00 املدُط  صُلف/ نيضت  ىجت  ت الٍس  العُادي  ىجت اللٍس

اضُت 8-د 21:00 أهلف العوامت/ شباب مغوغت  ت الٍس  املوطاألاي   ىجت اللٍس

ان  لان املخباٍز املىدألاب املدًىت امللعب  د-مالظاعت الفٍس

اضُت 9-أ 20:00 هالو  ىجت/ ج ابً بطو ت  ت الٍس  الاشهب  ىجت اللٍس

ان  لان املخباٍز املىدألاب املدًىت امللعب  د-مالظاعت الفٍس

اض ي/ هادي املظخلبل  اضُت 9-ب 21:00 الوفاء الٍس ت الٍس  السألاداوي  ىجت اللٍس

ان  لان املخباٍز املىدألاب املدًىت امللعب  د-مالظاعت الفٍس

اض ي الطىجف  اضُت 8-ألا 19:00 هجاح  ىجت/ الىجم الٍس ت الٍس م الصوار  ىجت اللٍس  كٍس

اضُت  8-ألا 21:00 هادي الغىدألازي/ ألافاق  ىجت  ت الٍس  اطماعُل الحجوي   ىجت اللٍس
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