
 

 
 2022/2023 الفخيان محوز جطوان للموسم السياض ي  فئت بطولتبسهامج 

 الدوزة السادست 

 اسخدزاكي
 

 

 

 

 
 

17/03/2023: الجمعت  

 املىدوباملدًىت امللعب  م-دالساعت الفسيلان املخبازيان 

 ساكا سعيد الفىيدق  حيضسة  6-ج 17:00 شباب املضيم / أمل الفىيدق 
 

 18/03/2023: السبذ

 املىدوباملدًىت امللعب  م-دالساعت الفسيلان املخبازيان 

 الهيشو الفىيدق  حيضسة  6-ج 11:00 نهضت املضيم / هجم الفىيدق 

 محمد السحماوي جطوان  جمودة  6-أ 10:00 وفاق جطوان / املاط بي أ 

 محمد السحماوي جطوان  جمودة  6-أ 12:00 جمودة جطوان / نهضت بجي عمسان ب 

 ًافث حىان امسا اللسوي 6-ب 15:00 حبل دزست ب.ج/ مولودًت جطوان 

 بىعباز جطوان  3املالليين  6-أ 17:30 أوملبيك وادالو / املغسب الخطواوي ب 
 

 19/03/2023: ألاحد

 املىدوباملدًىت امللعب  م-دالساعت الفسيلان املخبازيان 

 محمد ساكا الفىيدق  حيضسة  6-ج 10:00 نهضت الفىيدق / هادي الفىيدق 

 احمد الدسولي املضيم  البلدي  6-ج 10:30 شباب الفىيدق / نهضت مسجيل 

الخازيوي  جطوان  جمودة  6-ب 11:00 نهضت بجي عمسان أ / إجحاد البازيو 

الخازيوي  جطوان  جمودة  6-ب 13:00 سبوزجيىغ الشاون / املاط بي ب 

 ألامين الليثي بىعياد جطوان  3املالليين  6-أ 14:00 إجحاد مسجيل / طلبت جطوان 

 ألامين الليثي بىعياد جطوان  3املالليين  6-ب 17:00 إجفاق البازيو / هادي مسجيل 
 

:ثمالحظا  
 أحاكس املضيم في زاحت / املغسب الخطواوي أ / حبل دزست أ .ج (1

لى مسخودعاث املالبس على ألاكل ساعت وهصف كبل موعد اهطالق املبازاة  وذلك جحذ طائلت العلوباث  على الفسيلين املخبازيين الحضوز ا (2

 ( مً كاهون املىافساث24الفصل )املىصوو عللها في اللاهون 

 .فلطججسى البطولت ذهابا  (3

. إحبازيت حسجيل إدازي واحد وجلجي واحد على ألاكل بوزكت الخحكيم (4

 . مخخلفتي ألالوانبرلخين إحضازوزكت الخحكيم وثالثت كساث صالحت وجيهئ امللعب وعلى الفسيم الزائس  على الفسيم املسخلبل إحضاز (5

.  باليسبت لالعبين ججسى امللابلت بالسخص السسميت للعصبت (6

. جؤدى املصازيف مً طسف الفسيم املضيف (7

فوز نهاًت املبازاة  0632045049 أو 0664608839 إلى السكم الخالي SMS ًخعين على حميع املىادًب إزسال هديجت املبازاة عبر زسالت هصيت  (8

.  ساعت بعد نهاًت املبازاة12 خالل rapport.commissaire.ligue@gmail.com:والخلسيس السسيع إلى العىوان الالكترووي الخالي

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

