
 
ت لكسة اللدم املخىوعت  اللجىت الجهٍو

 بسهامج بطولت اللظم املمخاش

 كسة اللدم داخل اللاعت

 اطخدزاكي

 11/03/2023: الظبذ

ان  لان املخباٍز  املىدوباملدًىت  اللاعت د-مالظاعت الفٍس

اضُت   صهُب الفواس ي جطوان اللاعت املؼطاة ج خىان 11-ب 14:30 ا ف ض وشان/ اللصبت الٍس

 الكوح الحظُمت  مازض3 12-ا 18:00 مظخلبل مسجُل/ املؼسب الحظُمي 

 الهِؼو الفىُدق اللاعت املؼطاة الفىُدق 12-ا 19:00 اجداد طىجت/ اجداد كوهدٌظت 

 عِس ى املدخوش ي امصوزن  اللاعت املؼطاة امصوزن  11-ب 20:00 05ماًنز/ فخذ امصوزن 

اض ي/ هامبوزغ طىجت   بىنبد الؼفوز  طىجتاللاعت املؼطاة املسض  12-ا 19:45 الهدف الٍس

 الاػهب طىجت اللاعت املؼطاة املسض 11-ب 21:00 باًس باب الىوادز/ الؼباب اللصسي 

 12/03/2023: ألاخد

ان  لان املخباٍز  املىدوباملدًىت  اللاعت د-مالظاعت الفٍس

 اخموث جطوان كاعت الطُب البلالي 11-ب 12:30 اجلخُك النوامت/ جمودة جطوان 

 السوداوي طىجت اللاعت املؼطاة مؼوػت 12-ا 18:00 طلبت جطوان/ الىصس اللصسي 

 
 :مالحظات

  في زاخت: غ اوملبُك وشان ا 

 ين الحضوز ا لين املخباٍز لى مظخودعاث املالبع على ألاكل طاعت وهصف كبل موعد اهطالق املبازاة  وذلك جدذ طائلت النلوباث املىصوص  على الفٍس

 ( مً كاهون املىافظاث24الفصل )علليا في اللاهون 

  ت حسجُل إدازي واخد وجلني واخد على ألاكل بوزكت الخدكُم  إجباٍز

  اض ي  باليظبت لالعبين و جواش الظفس طازي املفنوو  أو أو البطاكت الوطىُت 2022/2023ججسى امللابلت بالسخص السطمُت للنصبت بسطم املوطم الٍس

 .املسافلين

 را وزكت الخدكُم
ّ
م املضُف جوفير ألامً بامللنب وك  .على الفٍس

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

 واقي الظاق إجبازي لجمُع الالعبين . 

  م املضُف جوفير  .زالر كساث صالحت للنبعلى الفٍس

 م الصائس إخضاز برلخين مخخلفتي ألالوان  .على الفٍس

 ًمكً أن ٌنسف هرا البرهامج حؼيرا طازئا هظسا إلكساهاث البرمجت ببنض املالعب. 

  ًخنين على جمُع املىادًب إزطاو هدُجت املبازاة عبر زطالت هصُتSMS س  فوز 0632045049او 0664608839 إلى السكم الخالي  نياًت املبازاة والخلٍس

ع إلى النىوان الالكترووي الخالي  . طاعت بند نياًت املبازاة12 خالو rapport.commissaire.ligue@gmail.com:الظَس
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