
 

   

 
 

  ألاو  بزهامج بطولة القطم 

اض ي   2022/2023للموضم الٍز

  اضتدراكي

 10/03/2023: الجمعة

 11/03/2023: الطبت 

 12/03/2023:  خد

 13/03/2023: الاجىين

 14/03/2023: الثالجاء

 16/03/2023: الخمِظ

 مالحظات
 ين الحضور ا قين املتباٍر  مً 24الفنق ) ى مطتووعاا املالالظ على  ألاق ضاعة ألاهنص ألابق موعد اهطالال املباراا  ألاولل  دت  االة العقوواا املىنوو علليا  ف القاهون  على الفٍز

 (ألااهون املىافطاا

  اض ي  .باليطبة لالعبين 2022/2023 جزى املقابلة بالزخص الزضمُة للعنبة بزضم املوضم الٍز

 ة تسجُق إواري ألااخد ألا قني ألااخد على  ألاق بورألاة التدكُم  .إحباٍر

 ذا ألارألاة التدكُم
ّ
ق املضُص  وفير  مً بامللعب ألاك  .على الفٍز

  ق املضُص أواء ألااحب  .التىقق   + (املىدألاب+ التدكُم )على الفٍز

 ألااقف الطاال إحباري لجمُع الالعبين . 

  ق املضُص  وفير  .جالث كزاا صالحة للعبعلى الفٍز

 ًمكً أن ٌعزف هذا البرهامج تغيرا  اراا هظزا إلكزاهاا البرمجة ببعض املالعب. 

  ًتعين على حمُع املىاوًب إرضاو هتُجة املباراا عبر رضالة هنُةSMS ع إ ى العىوان الالكترألاوي 0632045049األا 0664608839 إ ى الزألام التا ف ز الطَز   فور نياًة املباراا ألاالتقٍز

 . ضاعة العد نياًة املباراا12 خالو rapport.commissaire.ligue@gmail.com:التا ف

ان  قان املتباٍر املىدألاب املدًىة امللعب  و-مالطاعة الفٍز

ظ  اضُة  12-ا 19:00 ج ابً بطو ة/ هالو ضُدي اوَر ة الٍز  مطاعد  ىجة القٍز

اضُة  13-ب 21:00 فتذ  ىجة / أهدلظ  ىجة  ة الٍز  كدًزألا   ىجة  القٍز

ان  قان املتباٍر  املىدألاباملدًىة امللعب  و-مالطاعة الفٍز

اضُة 12-ا 15:00 فتذ الزألااض ي / ا ف ص  ىجة  ة الٍز   ابت  ىجة القٍز

اضُة 13-ب 17:00 الىاوي الحطُمي/ رحاء البوغاس  ة الٍز  العىبوري  ىجة القٍز

اض ي  اضُة 12-ا 19:00 شباب املاللُين/ الىنز الٍز ة الٍز  العشألاسي   ىجة القٍز

 ًافث حىان  طوان 1املاللُين  11-ٌ 15:00 شباب األاالو اخماًد/ أ لظ مز ُق 

ا ً 10-ألا 15:00 الطالم القنزي / هجاح  ىجة   الترحِطتي  ىجة 2الٍش

 عبُد اضاكً القزألاي 12-ا 16:00 هالو  ىجة/ نيضة باب بزو 

اضُة 10-ألا 21:00 هاوي الغىدألاري/ ضبور ِىغ  ىجة  ة الٍز  شبعة  ىجة القٍز

ان  قان املتباٍر  املىدألاباملدًىة امللعب  و-مالطاعة الفٍز

اضُة 12-و 12:00 نيضة الفىُدال/ نيضة  ىجة  ة الٍز  الكطو ف  ىجة القٍز

اضُة 12-و 17:00 أمق اًت ألامزا/  أهلف العوامة  ة الٍز  الفقُهي  ىجة القٍز

اضُة 11-ٌ 19:00 شباب الطاهُة/ الىاوي الطىجف  ة الٍز  بقاو  ىجة القٍز

 امغُث العوامزا  القزألاي  13-ب 12:00 هاوي املطتقبق / مدرضة العزائش 

 العطزي  العوامزا  القزألاي  12-ج 14:00 األاملبُل ألااو الألا/ رحاء العزائش 

 الطوييز العوامزا القزألاي 11-ٌ 17:00 ألافاال امتار/ ألافاال العوامزا 

 الُدُاألاي  أصُال البلدي 12-و 15:00 شباب مغوغة/ املدُط الاصُلف 

 عشألاس القنز الكبير اشزف خكُمي 12-و 16:00 ا لتُل مشالألاا / الشماو القنزي 

 الوساوي الفىُدال خُضزا 11-ٌ 16:00 املد الاسرال/  أمق راص لو ا 

ش  زحِطت البلدي 10-ألا 16:00 ألافاال  ىجة/ خطيُة  زحِطت   كماو اكٍش

كة  طوان  مووا 13-ب 16:00 الزحاء القنزي / نيضة بني عمزان   هٍز

 اًت عمزان  طوان 1املاللُين 10-ألا 17:00 مولووًة  طوان/  شباب  سهز 

ان  قان املتباٍر  املىدألاباملدًىة امللعب  و-مالطاعة الفٍز

ظ  اضُة 11-ٌ 20:00 كوكب  ىجة/ شباب ضُدي وَر ة الٍز  غار  ىجة القٍز

ان  قان املتباٍر  املىدألاباملدًىة امللعب  و-مالطاعة الفٍز

اض ي الطىجف  اضُة 10-ألا 19:00 نيضة كزسٍاهة/ الىجم الٍز ة الٍز  بىوار  ىجة القٍز

 حبُلو ألاسان البلدي 12-ا 17:00 شباب خُضزا/ نيضة ألاسان 

ان  قان املتباٍر  املىدألاباملدًىة امللعب  و-مالطاعة الفٍز

اض ي / هاوي كزألاها  اضُة 13-ب 19:00 الوفاء الٍز ة الٍز  لحمز  ىجة القٍز
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