
 
 بسهامج بطولت اللظم الثاوي

 2022/2023 للموطم السياض ي 

 اطخدزاكي

 11/03/2023:الظبذ

املىدوب املديىت امللعب  د-مالظاعت الفسيلان املخبازيان 

 اجسر  الحظيمت ميمون العسص ي 11-ٌ 13:00 ايذ خريفت.ج/ ػباب ميرادوز 

 كسيم الصباخ طىجت املسض 10-ب 15:00 وفاء العسائؽ/ املىاز السياض ي 

  طماء العمساور  طىجت املسض 10-ب 17:00 ػباب العوامسة/ ػباب الظعادة 

 عظاور  الحظيمت ميرادوز  11-ٌ 16:00 ػباب بني عبد هللا/ اجداد بني بوعياغ 

 بللـير بني بوفساح البلدر 11-ٌ 16:00 اجداد كخامت/ ػباب بني بوفساح 

 وليد الحداد الفىيدق خيضسة 14-د 16:00 طبوزجتىن الؼاون / هجم الفىيدق 

 املخلي طىجت طىجت الباليت 10-ج 17:00 ميىاء مازيىا/ اجداد العوامت 
 

 12/03/2023:ألاخد

 املىدوباملديىت امللعب  د-مالظاعت الفسيلان املخبازيان 

 الظعدر اللـس الكبير اػسف خكيمي 10-ج 14:00  مل طىجت/ طوق الطلبت .ج

 طعد مدظً طىجت املسض 4-  15:00  جلخيك طىجت/ نهضت بئر الؼفاء 

  يمً الـيمك طىجت املسض 10-ب 17:00 زابطت طىجت/ ػباب العوامت 

 العيادر طىجت اللسيت السياضيت 10-ج 21:00 زهان الظاهيت/ مولوديت طىجت 

 14/03/2023: الثالزاء

 املىدوباملديىت امللعب  د-مالظاعت الفسيلان املخبازيان 

 الدزكاور  طىجت اللسيت السياضيت 10-ج 21:00  كاديميت اللسب/   مل بدزيون 

 
 :مالحظات

 

  على الفسيلين املخبازيين الحضوز ا لى مظخودعاث املالبع على ألاكل طاعت وهـف كبل موعد اهطالق املبازاة  وذلك جدذ طائلت العلوباث املىـوؾ

 ( مً كاهون املىافظاث24الفـل )عللها  ف اللاهون 

  لالعبينباليظبت ججسى امللابلت بالسخف السطميت للعـبت. 

  جواش الظفس طازر املفعول باليظبت املسافلين ججسى امللابلت بالسخف السطميت للعـبت  و البطاكت الوطىيت  و. 

 إجبازيت حسجيل إدازر واخد وجلني واخد على ألاكل بوزكت الخدكيم. 

 را وزكت الخدكيم
ّ
 .على الفسيم املضيف جوفير ألامً بامللعب وك

  الخىلل   + (املىدوب+ الخدكيم )على الفسيم املضيف  داء واجب. 

 واقف الظاق إجبازر لجميع الالعبين . 

  زالر كساث ؿالحت للعبعلى الفسيم املضيف جوفير. 

 ألاكل على ألامً خضوز عىـسيً مً زجال إلصاميت. 

  البرمجت ببعض املالعبإلكساهاثيمكً  ن يعسف هرا البرهامج حغيرا طازئا هظسا . 

  يخعين على جميع املىاديب إزطال هديجت املبازاة عبر زطالت هـيتSMS فوز نهايت املبازاة والخلسيس 0632045049او 0664608839 إلى السكم الخالف  

 طاعت بعد نهايت 12 خالل rapport.commissaire.ligue@gmail.com:الظسيع إلى العىوان الالكترووي الخالف

 .املبازاة
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