
 
 

 بسهامج بطولت اللظم املمخاش

اض ي   2022/2023للموطم الٍس
 

 02/2023/ 11: الظبذ

ان  لان املخباٍز املىدوب املدًىت امللعب د -مالظاعت الفٍس

 الكوح الحظُمت مُمون العسص ي 11-ب 15:00 طلبت جطوان/ زجاء الحظُمت 

 امغُذ العسائش البلدي 11-ب 16:00 هادي الفىُدق/ جوهسة العسائش 

 12/02/2023: ألاخد

املىدوب املدينة امللعب د -مالساعة الفريقان املتباريان 

 بللطير امصوزن  البلدي 13-ا 15:00 ا ف ض العسائش / اجداد امصوزن 

 السخمووي بني بوفساح اللسوي  11-ب 15:00 شباب بىدًبان/ شباب جسجِظذ 

 الكوزعي اطاكً اللسوي 13-ا 15:00 شباب املضُم/ جوهسة جدغين كخامت 

اضُت 13-ا 17:30 أمل الفىُدق/ وداد طىجت  ت الٍس  الخابذ طىجت اللٍس

اضُت 13-ا 19:30 شباب أضُال/ ض اب مغسب طىجت  ت الٍس  غاز طىجت اللٍس
 

 02/2023/ 13: الازىين

ان  لان املخباٍز املىدوب املدًىت امللعب د -مالظاعت الفٍس

اضُت 13-ا 17:00 زجاء بني مكادة/ جوهسة مظىاهت  ت الٍس  اوبلعُد طىجت اللٍس

اضُت 11-ب 20:00 اجداد طىجت البالُت/ شباب ا دزادب  ت الٍس  مظاعد طىجت اللٍس

 02/2023/ 14: الثالزاء

ان  لان املخباٍز املىدوب املدًىت امللعب د -مالظاعت الفٍس

اض ي أضُال/ زجاء موح باكو  اضُت 11-ب 17:00 اجداد الٍس ت الٍس  طعد مدظً طىجت اللٍس

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

 ( مً كاهون املىافظاث24الفطل )علليا  ي اللاهون 

 ت حسجُل إدازي واخد وجلني واخد على ألاكل بوزكت الخدكُم  إجباٍز

  اثججسى  . باليظبت لالعبين و املسافلينجواش الظفس طازي املفعوو و أ بالسخظ السطمُت للعطبت أو البطاكت الوطىُت املباٍز

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

  م املضُف أداء واجب  .الخىلل   + (املىدوب+ الخدكُم )على الفٍس

 واقي الظاق إجبازي لجمُع الالعبين . 

  م املضُف جوفير  .زالر كساث ضالحت للعبعلى الفٍس

  عىاضس مً زجاو ألامً على ألاكل4إلصامُت خضوز . 

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

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

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

. 
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