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  للفاث  للصسر بطولتبسهامج 

 وش ن- لللس  لكبير-محوز  لعس ئش
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 15/03/2023:ألازبعاء

  ملىدوب  ملدًىت مللعب   للفت د-م لظاعت  للسيلان  ملخبازيان 

  لعولت  لللس  لكبير أشسف حكيمي شبان 3-أ 10:00  لظسم  لللسي /  لسجاء  لللسي 

  ملعمسي   لللس  لكبير أشسف حكيمي شبان 3-أ 17:00   ف ض  لعس ئش/ أهدلع  لللسي 

 بازي   لعو مسة  للسوي صصاز 3-أ 12:00   ف ض  لعس ئش/ وفاء  لعس ئش 

مدزطت  لعس ئش/  جحاد أصيس   فازض أصيس  لبلدي صصاز 3-أ 12:00 
 
 

 16/03/2023: لخميع 

 17/03/2023:  لجمعت

  ملىدوب  ملدًىت مللعب   للفت د-م لظاعت  للسيلان  ملخبازيان 

  لظعدي  لللس  لكبير أشسف حكيمي صصاز 3-ب 10:30  للماا  لللسي / أوملبيك  لللسي 

وفاء  لعس ئش/ شباب أصيس   فازض أصيس  لبلدي صصاز 4-أ 17:00 

مدزطت  لعس ئش/   ف ض  لعس ئش    لعظسي   لعو مسة  للسوي صصاز 4-أ 17:00 
 

18/03/2023:  لظبذ  

  ملىدوب  ملدًىت مللعب   للفت د-م لظاعت  للسيلان  ملخبازيان 

مدزطت  لعس ئش/ شباب أصيس   فازض أصيس  لبلدي فخيان 4-أ 12:00 

  :مسحظاث
  باليظبت لسعبينججسر  مللابلت بالسخص  لسطميت للعلبت. 

  مظخودعاث  ملسبع على ألاكل طاعت وهلف كبل موعد  هطسق  ملباز ة  وذلك جحذ طائلت  لعلوباث إلىعلى  للسيلين  ملخبازيين  لحضوز 

 .( مً كاهون  ملىافظاث24 لللل ) ملىلوو علليا  ف  للاهون 

 إجبازيت حسجيل إد زي و حد وجلني و حد على ألاكل بوزكت  لخحكيم. 

 على  للسيم  ملظخلبل إحضازوزكت  لخحكيم وثسثت كس ث صالحت وجيهئ  مللعب وعلى  للسيم  لص ئس إحضازبرلخين مخخللتي ألالو ن .

 جؤدر  مللازيف مىاصلت بين  للسيلين .

  ًخعين على جميع  ملىادًب إزطاا هديجت  ملباز ة عبر زطالت هليتSMS إلى  لسكم  لخالف 

 فوز نياًت  ملباز ة و لخلسيس  لظسيع إلى  لعىو ن الالكترووي 0632045049أو0664608839

 . طاعت بعد نياًت  ملباز ة12خسا rapport.commissaire.ligue@gmail.com: لخالف

 

  ملىدوب  ملدًىت مللعب   للفت د-م لظاعت  للسيلان  ملخبازيان 

وفاق  لعو مسة/ نيضت وش ن    لحميدي وش ن  لبلدي شبان 3-أ 14:00 

 بازي   لعو مسة  للسوي فخيان 3-أ 13:00   ف ض  لعس ئش/ مدزطت  لعس ئش 

وفاء  لعس ئش/ شباب أصيس   فازض أصيس  لبلدي فخيان 3-أ 13:00 
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