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 مدوز طىجت   فئت الشبان بطولتبسهامج 

 2022/2023للموطم السياض ي 
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 14/03/2023: الثالثاء 

 املىدوباملدًىت امللعب  د-مالظاعت الفسيلان املخبازيان 

ب مغسب طىجت.ا.ض/ هجوم طىجت   الصبير طىجت  طىجت الباليت  3-و 12:00 

الوفاء السياض ي / أجلخيك طىجت   املخلي طىجت طىجت الباليت  4-ٌ 14:00 

طلبت طىجت / اجداد طىجت الباليت   املخلي طىجت  طىجت الباليت  3-و 16:00 

شباب مغوغت / وداد طىجت   طعد مدظً طىجت  املسض  3-ج 15:00 
 
 

 15/03/2023: ألازبعاء 

 16/03/2023: الخميع 

 املىدوباملدًىت امللعب  د-مالظاعت الفسيلان املخبازيان 

الىصس السياض ي  / هالل طىجت   وهيب  طىجت  طىجت الباليت  3-و 10:00 

كوكب طىجت / وفاق طىجت   املخلي طىجت  طىجت الباليت  4-ٌ 14:00 

أجاكع طىجت / زجاء طىجت   اطماعيل طىجت  ابً  لدون  3-ب 12:30 

أجلخيك مشالوة / علم طىجت   خليمت طىجت 2الصياجً 3-ج 17:00 

  :مالخظاث
  باليظبت لالعبينججسى امللابلت بالس ص السطميت للعصبت . 

  مظخودعاث املالبع على ألاكل طاعت وهصف كبل موعد اهطالق املبازاة  وذلك جدذ طائلت العلوباث إلىعلى الفسيلين املخبازيين الحضوز 

 .( مً كاهون املىافظاث24الفصل )املىصوو علليا  ف اللاهون 

 إجبازيت حسجيل إدازي واخد وجلني واخد على ألاكل بوزكت الخدكيم. 

 وزكت الخدكيم وثالثت كساث صالحت وجيهئ امللعب وعلى الفسيم الصائس إخضاز برلخين مخخلفتي ألالوان على الفسيم املظخلبل إخضاز .

 جؤدى املصازيف مىاصفت بين الفسيلين .

  ًخعين على جميع املىادًب إزطال هديجت املبازاة عبر زطالت هصيتSMS فوز نياًت املبازاة 0632045049 أو   0664608839 إلى السكم الخالف 

 . طاعت بعد نياًت املبازاة12 الل   rapport.commissaire.ligue@gmail.com :والخلسيس الظسيع إلى العىوان الالكترووي الخالف

 

 املىدوباملدًىت امللعب  د-مالظاعت الفسيلان املخبازيان 

هادي املظخلبل / فخذ طىجت   بىعبد الغفوز  طىجت  املسض  4-أ 10:00 

أهدلع طىجت / اجداد العوامت   بىعبد الغفوز  طىجت  املسض  4-ٌ 12:00 

الىجم السياض ي الطىجف / هجاح طىجت   الخوشاوي طىجت  املسض  3-ب 14:00 

شباب بىدًبان / شباب العوامت   الفليهي طىجت  املسض  4-أ 16:00 

ا / شباب املدًىت  هجوم ابيًر  الفليهي طىجت  املسض  3-د 18:00 

اجداد طىجت / زجاء موح باكو   خليمت طىجت 2الصياجً 4-أ 11:00 

هادي الغىدوزي / شباب ادزازب   املخلي طىجت  طىجت الباليت  3-د 13:00 
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