
 

   
 

 

 

 

اض ي  بسهامج بطولت اللظم   2022/2023ألاول للموطم الٍس

 اطخدزاوي

 

 01/04/2023: الظبذ

 

 02/04/2023: ألاحد

 03/04/2023: الازىين

 04/04/2023: الثالزاء

 05/04/2023: ألازبعاء

 06/04/2023: الخمِع

 07/04/2023: الجمعت

 مالحظات
 ين الحضوز ا لين املخباٍز لى مظخودعاث املالبع على ألاكل طاعت وهصف كبل موعد اهطالق املبازاة  وذلك جحذ طائلت  على الفٍس

 ( مً كاهون املىافظاث24الفصل )العلوواث املىصوو علليا  ف اللاهون 

  اض ي  .باليظبت لالعبين 2022/2023ججسى امللابلت بالسدص السطمُت للعصبت بسطم املوطم الٍس

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

 را وزكت الخحىُم
ّ
م املضُف جوفير ألامً بامللعب وه  .على الفٍس

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

 واقف الظاق إحبازي لجمُع الالعبين . 

  م املضُف جوفير  .زالر هساث صالحت للعبعلى الفٍس

 ًمىً أن ٌعسف هرا البرهامج حغيرا طازئا هظسا إلهساهاث البرمجت ببعض املالعب. 

  ًخعين على حمُع املىادًب إزطال هدُجت املبازاة عبر زطالت هصُتSMS فوز نياًت املبازاة 0632045049او 0664608839 إلى السكم الخالف  

ع إلى العىوان الالىترووي الخالف س الظَس  . طاعت بعد نياًت املبازاة12 دالل rapport.commissaire.ligue@gmail.com:والخلٍس

ان  لان املخباٍز  املىدوباملدًىت امللعب  د-مالظاعت الفٍس

اض ي  اجً 14-ب 16:00 مدزطت العسائش/ الوفاء الٍس  هادز طىجت 2الٍص

اضُت 13-ج 22:30 هادي بوهُدازن / أطلع طىجت  ت الٍس  جابث طىجت اللٍس

ان  لان املخباٍز  املىدوباملدًىت امللعب  د-مالظاعت الفٍس

 محمد عبُد اطاهً اللسوي 14-ا 15:00 ج ابً بطوطت/ نيضت باب بسد 

 الحمُدي وشان البلدي 14-ا 16:00 هالل طىجت/ نيضت وشان 

 فازض أصُال البلدي 14-د 16:00 اجلخُك مشالوة/ املحُط الاصُلف 

 ًافث حىان املضُم البلدي 14-ا 16:00 شباب املاللُين/ أحاهع املضُم 

 امغُث اللصس الىبير اشسف حىُمي 14-ب 16:00 هادي هسوها/ السحاء اللصسي 

 بشسى الططحاوي  الحظُمت مُمون العسص ي 14-ب 16:00 شباب أشال/ الىادي الحظُمي 

وي  جطوان جمودة 14-د 16:00 نيضت الفىُدق/ ا ف ض باب  جاشة   الخاٍز

اض ي  اضُت 14-ا 22:30 فخح السواض ي/ الىصس الٍس ت الٍس  املوطاوي  طىجت اللٍس

ان  لان املخباٍز  املىدوباملدًىت امللعب  د-مالظاعت الفٍس

ع/ ا ف ض طىجت اضُت 14-ا 22:30 هالل طُدي دَز ت الٍس اء  طىجت اللٍس  بسون شهٍس

ان  لان املخباٍز  املىدوباملدًىت امللعب  د-مالظاعت الفٍس

اضُت 14-ب 22:30 أهدلع طىجت/ هادي املظخلبل  ت الٍس  مساد لطُف طىجت اللٍس

ان  لان املخباٍز  املىدوباملدًىت امللعب  د-مالظاعت الفٍس

اضُت 14-ب 22:30 زحاء البوغاش/ فخح طىجت  ت الٍس  اطماعُل اللجوي  طىجت اللٍس

ان  لان املخباٍز  املىدوباملدًىت امللعب  د-مالظاعت الفٍس

اضُت 14-د 22:30 شباب طىجت/ نيضت طىجت  ت الٍس م الصواخ طىجت اللٍس  هٍس

ان  لان املخباٍز  املىدوباملدًىت امللعب  د-مالظاعت الفٍس

اضُت 12-و 22:30 هادي الغىدوزي/ شباب ألاشهس  ت الٍس  حمصة الُعلوبي طىجت اللٍس
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