
   

 
 

  ألاو  بسهامج بعولت اللظم 

اض ي   2022/2023للموطم الٍس

 اطخدزاكي

 04/03/2023: الظبذ

 05/03/2023:  خد 

 06/03/2023: الازىين

 07/03/2023: الثالزاء

 09/03/2023: الخمِع

 مالحظات
 ين الحضوز ا لين املخباٍز لى مظخودعاث املالبع على  كل طاعت ألاهصف كبل موعد اهعالق املبازاة  ألاذلك جدذ ظائلت العلوباث املىصوص  على الفٍس

 ( مً كاهون املىافظاث24الفصل )علليا  ف اللاهون 

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

 ت حسجُل إدازي ألااخد ألاجلني ألااخد على  كل بوزكت الخدكُم  .إجباٍز

 را ألازكت الخدكُم
ّ
م املضُف جوفير  مً بامللعب ألاك  .على الفٍس

  م املضُف أداء ألااجب  .الخىلل   + (املىدألاب+ الخدكُم )على الفٍس

 ألااقف الظاق إجبازي لجمُع الالعبين . 

  م املضُف جوفير  .زالر كساث صالحت للعبعلى الفٍس

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

  ًخعين على جمُع املىادًب إزطاو هدُجت املبازاة عبر زطالت هصُتSMS فوز نياًت 0632045049األا 0664608839 إلى السكم الخالف  

ع إلى العىوان الالكترألاوي الخالف س الظَس  . طاعت بعد نياًت املبازاة12 خالو rapport.commissaire.ligue@gmail.com:املبازاة ألاالخلٍس

ان  لان املخباٍز املىدألاب املدًىت امللعب  د-مالظاعت الفٍس

 بىعباز جعوان جمودة 11-د 14:00 اجلخُك  مؼالألاة/ املاط بي 

 عُدألان  جعوان 3املاللُين 10-ٌ 16:00 الىادي العىجف/  أظلع مسجُل 

اجً 12-ج 17:00 األاملبُك اللصسي / اجداد الظالم   كدًسألا  ظىجت 2الٍص

 الضُاف اللصس الكبير اػسف خكُمي 10-ب 17:00 هادي املظخلبل/ السجاء اللصسي 

اضُت 10-د 19:00 الؼماو اللصسي / ػباب مغوغت  ت الٍس  بلاص ظىجت اللٍس

ان  لان املخباٍز املىدألاب املدًىت امللعب  د-مالظاعت الفٍس

ع /  املد  شزق   اضُت 10-ٌ 12:00 ػباب طُدي دَز ت الٍس  بومعصة ظىجت اللٍس

اض ي  اضُت 12-ب 14:00 نيضت بني عمسان/ الوفاء الٍس ت الٍس  عصألاشي ظازق  ظىجت اللٍس

اض ي  اضُت 9-ا 18:00 نيضت ألاشان/ الىصس الٍس ت الٍس  الفلُهي ظىجت اللٍس

اضُت 9-ألا 20:00 نيضت كسشٍاهت/ هجاح ظىجت  ت الٍس  الترجِظتي ظىجت اللٍس

 مدمد طاكا أمظا اللسألاي 12-ب 14:00 زجاء البوغاش/  ػباب أشال 

 بومهدي أمظا اللسألاي 12-ج 16:00 ألافاق الظاخل/ ألافاق أمظا 

 اشزكان بوكُدازن  اللسألاي  12-ج 15:00 هجوم ظىجت/ هادي بوكُدازن 

 الكوزعف اطاكً اللسألاي 11-ا 16:00 ػباب املاللُين/ نيضت باب بسد 

 بوػهوي  الحظُمت مُمون العسص ي 12-ب 16:00 أهدلع ظىجت/ الىادي الحظُمي 

اجً 10-ٌ 16:30 ألافاق العوامسة/ كوكب ظىجت   هموغ ظىجت 2الٍص

ان  لان املخباٍز املىدألاب املدًىت امللعب  د-مالظاعت الفٍس

اضُت 12-ج 20:00 أظلع ظىجت/ خظيُت ظىجت  ت الٍس  السألاداوي ظىجت اللٍس

ان  لان املخباٍز املىدألاب املدًىت امللعب  د-مالظاعت الفٍس

اضُت 10-ٌ 19:00 أمل زاض لوظا/ ػباب الظاهُت  ت الٍس  العىبوزي ظىجت اللٍس

ان  لان املخباٍز املىدألاب املدًىت امللعب  د-مالظاعت الفٍس

اضُت 12-ب 19:00 هادي كسألاها/ هادي املظخلبل  ت الٍس  غاز ظىجت اللٍس
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