
 
 بسهامج بطولت اللظم الثاوي

اض ي   2022/2023 للموطم الٍس

 اطخدزاكي

 04/03/2023:الظبذ

ان  لان املخباٍز  املىدوباملدًىت امللعب  د-مالظاعت الفٍس

 بلهادي اطاكً اللسوي 10-ٌ 14:00 ػباب مميادوز / اجداد كخامت 

و/ ػباب الفىُدق   ولُد الحداد الفىُدق خُضسة 14-د 14:30 اجداد الباٍز

 اللىدوش ي الحظُمت مميادوز  10-ٌ 15:00 ػباب بني بوفساح/ ػباب بني عبد هللا 

وي  جطوان 1املاللُمن 14-د 16:00 باًس باب الىوادز/ هادي مسجُل   الخاٍز

ا    طماا العمساوي  طىجت املسض 11-ا 17:00 نهضت بئي الؼُفا/ هجوم ابمًي

 املخلي طىجت طىجت البالُت 11-ا 17:00 زجاا طىجت/ اجلخُك طىجت 

اضُت 9-ج 21:00  مل طىجت/ اجداد العوامت  ت الٍس  بىعبد اللفوز  طىجت اللٍس
 

 05/03/2023:ألاخد

ان  لان املخباٍز  املىدوباملدًىت امللعب  د-مالظاعت الفٍس

 ولد علوػت اللصس الكبمي اػسف خكُمي 11-ا 12:00 اجداد بئي الؼُفا/ ألاهدلع اللصسي 

و/ ج جبل دزطت   بسخومت جطوان 3املاللُمن 14-د 13:00 اجفاق الباٍز

 فُصل اعسوص امصوزن  البلدي 10-ٌ 15:00 اجداد بني بوعُاغ/  مل امصوزن 

 الُدُاوي  طىجت املسض 11-ا 15:00 ػباب املدًىت/ هادي ػساكت 

 مدمد الفواس ي املضُم البلدي 14-د 16:00 وفاق جطوان/ نهضت املضُم 

اض ي/ ػباب العوامسة   فُصل بازي  العوامسة اللسوي 9-ب 16:00 املىاز الٍس

 
 :مالحظات

 

  من الحضوز ا لى مظخودعاث املالبع على ألاكل طاعت وهصف كبل موعد اهطالق املبازاة  وذلك جدذ طائلت العلوباث املىصوص لمن املخباٍز على الفٍس

 ( مً كاهون املىافظاث24الفصل )عللها  ف اللاهون 

  و املسافلمن لالعبمنجواش الظفس طازي املفعول باليظبت ججسى امللابلت بالسخص السطمُت للعصبت  و البطاكت الوطىُت  و  

 ت حسجُل إدازي واخد وجلني واخد على ألاكل بوزكت الخدكُم  .إجباٍز

 را وزكت الخدكُم
ّ
م املضُف جوفمي ألامً بامللعب وك  .على الفٍس

  م املضُف  داا واجب  .الخىلل   + (املىدوب+ الخدكُم )على الفٍس

 واقف الظاق إجبازي لجمُع الالعبمن . 

  م املضُف جوفمي  .زالر كساث صالحت للعبعلى الفٍس

 مً زجال إلصامُت ً  .ألاكل على ألامً خضوز عىصٍس

  البيمجت ببعض املالعبإلكساهاثًمكً  ن ٌعسف هرا البيهامج حلميا طازئا هظسا . 

  ًخعمن على جمُع املىادًب إزطال هدُجت املبازاة عبي زطالت هصُتSMS س 0632045049او 0664608839 إلى السكم الخالف   فوز نهاًت املبازاة والخلٍس

ع إلى العىوان الالكتيووي الخالف  . طاعت بعد نهاًت املبازاة12 خالل rapport.commissaire.ligue@gmail.com:الظَس
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