
 
 اللجىت الجهوٍت لكسة اللدم املخىوعت

  ألاو  بسهامج بطولت اللظم

 كسة اللدم داخل اللاعت

 اطخدزاكي

 10/03/2023: الجمعت

ان  لان املخباٍز املىدألاب املدًىت  اللاعت د-م الظاعت الفٍس

 الحمُدي ألاشان اللاعت املغطاة ألاشان 12-ب 16:00 اطود جطوان/ مولودًت ألاشان 

 11/03/2023: الظبذ

ان  لان املخباٍز املىدألاب املدًىت  اللاعت د-م الظاعت الفٍس

 احسموغ املضُم كاعت اللت خدًجت 13-ا 16:00 أمل اشموزن/ األاملبي املضُم 

 12/03/2023:  حد

ان  لان املخباٍز املىدألاب املدًىت  اللاعت د-م الظاعت الفٍس

 بىعلي جسجِظذ اللاعت املغطاة جسجِظذ 12-ب 16:30 ا   ض ػفؼاألان / نهضت اطاكً 

 العولت ألاشان اللاعت املغطاة ألاشان 12-ب 17:30 زجاء البوغاش/ اجحاد اسجً 

 املودن ػفؼاألان  مجمع محمد الظادض 13-ا 18:00 ػباب امصألازن /لؤلؤة ػفؼاألان 

اضُت  وي  املضُم كاعت اللت خدًجت 12-ب 20:00 ض ا ب مغسب طىجت/ اللدزة الٍس  الخاٍز

 هموغ طىجت اللاعت املغطاة مغوغت 13-ا 19:15 جطوان طُتي/ فُدزالُت مسػان 

 اطماعُل اللجوي  طىجت اللاعت املغطاة مغوغت 13-ا 20:30 ػباب  شهس/ ػباب املدًىت 

 :مالحظاث
  ين الحضوز إلى مظخودعاث املالبع على  كل طاعت ألاهصف كبل موعد اهطالق املبازاة ألاذلك جحذ طائلت العلوباث املىصوص لين املخباٍز على الفٍس

 .( مً كاهون املىافظاث24الفصل )عليها في اللاهون 

  ت حسجُل إدازي ألااحد ألاجلني ألااحد على  كل بوزكت الخحكُم  إجباٍز

  م املضُف جوفير  باليظبت لالعبين ألاللمسافلينجواش الظفس طازي املفعوو  أألاججسى امللابلت بالسخص السطمُت للعصبت أألا البطاكت الوطىُت  على الفٍس

را ألازكت الخحكُم
ّ
 . مً بامللعب ألاك

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

 ألااقي الظاق إجبازي لجمُع الالعبين . 

  م املضُف جوفير  .زالر كساث صالحت للعبعلى الفٍس

 م الصائس إحضاز برلخين مخخلفتي  لوان  .على الفٍس

 مً زجاو إلصامُت ً  . كل على  مً حضوز عىصٍس

 ًمكً أن ٌعس  هرا البرهامج حغيرا طازئا هظسا إلكساهاث البرمجت ببعض املالعب. 

  ًخعين على جمُع املىادًب إزطاو هدُجت املبازاة عبر زطالت هصُتSMS س  فوز 0632045049األا 0664608839 إلى السكم الخالي  نهاًت املبازاة ألاالخلٍس

ع إلى العىوان الالكترألاوي الخالي  . طاعت بعد نهاًت املبازاة12 خالو rapport.commissaire.ligue@gmail.com:الظَس

 
 

 

 

mailto:rapport.commissaire.ligue@gmail.com
mailto:rapport.commissaire.ligue@gmail.com

