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 01/2023 /26: الخميس

 املىدوباملديىت امللعب  د-مالساعت الفريقان املتباريان 

 ساكا سعيد  جطوان 2املالليين  4-ا 10:00 ج جبل درست / املغرب التطواوي ا 

هادي مرجيل/ املغرب التطواوي ب   ساكا سعيد  جطوان 2املالليين 4-ب 11:30 

 برحومت جطوان 2املالليين 4-ب 13:00 اجفاق الباريو/ طلبت جطوان 

 الهيشو  الفىيدق حيضرة 4-د 11:00 شباب املضيق/ هادي الفىيدق 

 يافت جىان  واد الو البلدي 4-ب 12:00 اجحاد مرجيل ب/ اوملبيك واد الو 
 

 01/2023 /27: الجمعت

 املىدوباملديىت امللعب  د-مالساعت الفريقان املتباريان 

 املودن الشاون  البلدي 4-ا 10:30 املاط بي / سبورجيىغ الشاون 

هجم الفىيدق/ أمل الفىيدق    الهيشو الفىيدق حيضرة 4-د 10:30 

 برحومت جطوان جمودة 4-ا 15:00 شباب املالليين/ نهضت بني عمران 

 بىعيس ى  املضيق البلدي 4-ج 15:30 املغرب التطواوي ج/ نهضت مرجيل 

 امشاشتي املضيق البلدي 4-د 17:00 شباب الفىيدق/  أجاكس املضيق 
 

 01/2023 /28: السبت

 املىدوباملديىت امللعب  د-مالساعت الفريقان املتباريان 

 بىعبار جطوان جمودة 4-ج 09:30 اجحاد الباريو/ جمودة جطوان 

اجحاد مرجيل ا/  شباب ألازهر   بىعبار جطوان جمودة 4-ج 11:00 

:مالحظاث  

 نهضت املضيم في زاحت (1

لى مسخودعاث املالبس على ألاكل ساعت وهصف كبل موعد اهطالق املبازاة  وذلك جحذ طائلت  على الفسيلين املخبازيين الحضوز ا (2

 ( من كاهون املىافساث24الفصل )الللوواث املىصوو عللها في اللاهون 

 إجبازيت حسجيل إدازي واحد وجلني واحد على ألاكل بوزكت الخحكيم (3

 .فلطججسى البطولت ذهابا  (4

. إجبازيت حسجيل إدازي واحد وجلني واحد على ألاكل بوزكت الخحكيم (5

 . مخخلفتي ألالوانبرلخين إحضازوزكت الخحكيم وثالثت كساث صالحت وجيهئ املللب وعلى الفسيم الصائس  على الفسيم املسخلبل إحضاز (6

.  بالغ ًمىع ذلكإصدازحتى أو جواش السفس سازي املفلول ججسى امللابلت بالسخص السسميت لللصبت أو البطاكت الوطىيت  (7

. جؤدى املصازيف من طسف الفسيم املضيف (8

فوز نهاًت  0632045049 أو 0664608839 إلى السكم الخالي SMS ًخلين على جميع املىادًب إزسال هديجت املبازاة عبر زسالت هصيت  (9

.  ساعت بلد نهاًت املبازاة12 خالل rapport.commissaire.ligue@gmail.com:املبازاة والخلسيس السسيع إلى اللىوان الالكترووي الخالي
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