
 
 بسهامج بطولت اللظم الثاوي

اض ي   2022/2023 للموطم الٍس

 اطخدزاكي
 

 

 

 

 18/02/2023:الظبذ

ان  لان املخباٍز  املىدوباملدًىت امللعب  د-مالظاعت الفٍس

 العظسي  العسائش البلدي 8-ب 14:00 شباب العوامسة/ وفاء العسائش 

و   طعُد طاكا جطوان جمودة 12-د 14:00 وفاق جطوان/ اجفاق الباٍز

 ًافث حىان جطوان جمودة 12-د 16:00 طبوزجِىن اللاون / حبل دزطت .ج

ىا/ أمل طىجت   املخلي طىجت طىجت البالُت 8-ج 17:00 مُىاء ماٍز

 اوبلعُد طىجت املسض 8-ج 17:00 طوق الطلبت/ مولودًت طىجت 

ا / شباب املدًىت  اضُت 10-ا  21:00 هجوم ابيًر ت الٍس  طعد محظً طىجت اللٍس
 

 19/02/2023:ألاحد

ان  لان املخباٍز  املىدوباملدًىت امللعب  د-مالظاعت الفٍس

اض ي   هادز طىجت املسض 8-ب 11:00 زابطت طىجت/ املىاز الٍس

ون  م الصباخ طىجت املسض 8-ج 13:00 اجحاد العوامت/ أمل بدٍز  كٍس

و/ هجم الفىُدق   الوشاوي الفىُدق حُضسة 12-د 13:30 اجحاد الباٍز

 املاشتي جطوان 3املاللُين 12-د 14:00 جمودة جطوان/ هادي مسجُل 

اض ي   اللمازي  طىجت طىجت البالُت 8-ب 15:00 شباب العوامت/ الدفاع الٍس

 الصكاللي طىجت الظاهُت 8-ج 15:00 أكادًمُت اللسب/ زهان الظاهُت 

 الدظولي املضُم البلدي 12-د 16:30 باًس باب الىوادز/ نهضت املضُم 

 :مالحظات
 

  ين الحضوز ا لى مظخودعاث املالبع على ألاكل طاعت وهطف كبل موعد اهطالق املبازاة  وذلك جحذ طائلت العلوباث املىطوص لين املخباٍز على الفٍس

 ( مً كاهون املىافظاث24الفطل )عللها  ي اللاهون 

  و املسافلين لالعبين باليظبت حواش الظفس طازي املفعوو  أوججسى امللابلت بالسخظ السطمُت للعطبت أو البطاكت الوطىُت  

 ت حسجُل إدازي واحد وجلني واحد على ألاكل بوزكت الخحكُم  .إحباٍز

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

  م املضُف أداء واحب  .الخىلل   + (املىدوب+ الخحكُم )على الفٍس

 واقي الظاق إحبازي لجمُع الالعبين . 

  م املضُف جوفير  .زالر كساث ضالحت للعبعلى الفٍس

 مً زحاو إلصامُت ً  .ألاكل على ألامً حضوز عىطٍس

  البرمجت ببعض املالعبإلكساهاثًمكً أن ٌعسف هرا البرهامج حليرا طازئا هظسا . 

  ًخعين على حمُع املىادًب إزطاو هدُجت املبازاة عبر زطالت هطُتSMS س 0632045049او 0664608839 إلى السكم الخالي   فوز نهاًت املبازاة والخلٍس

ع إلى العىوان الالكترووي الخالي .  طاعت بعد نهاًت املبازاة12 خالو rapport.commissaire.ligue@gmail.com:الظَس
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