
   

 
 

  ألاو  بسهامج بطولت اللظم 

 2022/2023للموطم السياض ي 

 25/02/2023: الظبذ

 26/02/2023:  حد 

 27/02/2023: الازىين

 28/02/2023: الثالزاء

 01/03/2023:  زبعاء

 مالحظات
 لى مظخودعاث املالبع على  كل طاعت ألاهطف كبل موعد اهطالق املبازاة  ألاذلك جحذ طائلت العلوباث املىطوص  على الفسيلين املخبازيين الحضوز ا

 ( مً كاهون املىافظاث24الفطل )علليا  ف اللاهون 

  باليظبت لالعبين ألا  واش الظفس طازر املفعوو  أألا أألا البطاكت الوطىيت 2022/2023ججسى امللابلت بالسخظ السطميت للعطبت بسطم املوطم السياض ي 

 .املسافلين

 إ بازيت حسجيل إدازر ألااحد ألاجلني ألااحد على  كل بوزكت الخحىيم. 

 را ألازكت الخحىيم
ّ
 .على الفسيم املضيف جوفير  مً بامللعب ألاه

  الخىلل   + (املىدألاب+ الخحىيم )على الفسيم املضيف أداء ألاا ب. 

 ألااقف الظاق إ بازر لجميع الالعبين . 

  زالر هساث ضالحت للعبعلى الفسيم املضيف جوفير. 

 يمىً أن يعسف هرا البرهامج حغيرا طازئا هظسا إلهساهاث البرمجت ببعض املالعب. 

  يخعين على  ميع املىاديب إزطاو هديجت املبازاة عبر زطالت هطيتSMS فوز نيايت املبازاة ألاالخلسيس 0632045049األا 0664608839 إلى السكم الخالف  

 . طاعت بعد نيايت املبازاة12 خالو rapport.commissaire.ligue@gmail.com:الظسيع إلى العىوان الالىترألاوي الخالف

 املىدألاباملديىت امللعب  د-مالظاعت الفسيلان املخبازيان 

 فازض  أضيال البلدر 11-د 14:00 ف ض باب جاشة/ املحيط  ضيلف 

 مظاعد طىجت 2الصياجً  11-ب 17:00 الس اء اللطسر / الوفاء السياض ي 

 شهسياء بيرألان طىجت اللسيت السياضيت 11-أ 21:00 هالو طىجت/ ا ف ض طىجت 

 املىدألاباملديىت امللعب  د-مالظاعت الفسيلان املخبازيان 

 املظاألار  طىجت اللسيت السياضيت 11-ج 12:00 األاملبيك ألااد الألا/ اجحاد الظالم 

 البلاص طىجت اللسيت السياضيت 11-أ 20:00 شباب حيضسة/ الىطس السياض ي 

 طاوا محمد أمظا اللسألار 11-ب 14:00 أهدلع طىجت/ شباب أشال 

 احموث أمظا اللسألار 11-ج 16:00 أطلع طىجت/ ألافاق أمظا 

 ابطو بوهيدازن  اللسألار 11-ج 15:00 طبوزجيىغ أزيج طىجت/ هادر بوهيدازن 

 بالو البطيور  طىجت 2الصياجً  11-ب 14:30 نيضت بني عمسان/ هادر املظخلبل 

 مساد لطيف طىجت 2الصياجً  9-ٌ 16:30 ألافاق العوامسة/ املد  شزق 

 الحبازر  ألاشان البلدر 11-أ 15:00 أ اهع املضيم/ نيضت ألاشان 

 طوييس العسائش البلدر 11-ج 16:00 ألافاق الظاحل/ ز اء العسائش 

 العولت اللطس الىبير أشسف حىيمي 11-د 16:00 نيضت الفىيدق/ الشماو اللطسر 

 العيادر طىجت املسض 11-أ 17:00 فخح السألااض ي/  هالو طيدر دزيع 

 خالدر الحظيمت ميمون العسص ي 11-ب 17:00 مدزطت العسائش/ الىادر الحظيمي 

 امصابي جطوان  1املالليين  9-ألا 17:00 الظالم اللطسر / شباب  شهس 

 املىدألاباملديىت امللعب  د-مالظاعت الفسيلان املخبازيان 

 الحجور اطماعيل طىجت اللسيت السياضيت 11-د 20:00 شباب مغوغت/ نيضت طىجت 

 املىدألاباملديىت امللعب  د-مالظاعت الفسيلان املخبازيان 

 اليعلوبي طىجت اللسيت السياضيت 11-د 19:00 شباب طىجت/ أهلف العوامت 

 الصاألار  طىجت اللسيت السياضيت 11-ج 21:00 هجوم طىجت/ حظييت طىجت 

 املىدألاباملديىت امللعب  د-مالظاعت الفسيلان املخبازيان 

 الطيمك طىجت اللسيت السياضيت 11-ب 20:30 هادر هسألاها/ فخح طىجت 

mailto:rapport.commissaire.ligue@gmail.com
mailto:rapport.commissaire.ligue@gmail.com

