
 

 

 
 

  للفاث  للصزر بطولت بزهامج 

محور طىجت 
 18/11/2021: لخمِظ 

ان  لان  ملخباٍر   ملىدوب ملدًىت  مللعب   للفاث  لطاعت  للٍز

ج طىجت/ هادي كزوها    لشمس ي طىجت  ملزص شبان 10:00 ضبورجِىغ أٍر

  لشكاللي طىجت  ملزص شبان 12:00 شباب  لعو مت/ شباب  لطعادة 

 ضعد محطن طىجت  ملزص شبان 14:00 ود د طىجت/ شباب  ملدًىت 

 سكود طىجت طىجت  لبالُت شبان 10:00 شباب طىجت/ هادي  لصىدور 

  ملخلي طىجت طىجت  لبالُت شبان 12:00 فخح طىجت/ شباب علم طىجت 

 سوبير طىجت طىجت  لبالُت شبان 14:00 أجلخُك طىجت/ ضبورجِىغ طىجت 

  لزوض ي طىجت  بن  لدون   للصار 14:00 طلبت طىجت/ أجاكظ طىجت  

 19/11/2021: لجمعت 

ان  لان  ملخباٍر   ملىدوب ملدًىت  مللعب   للفاث  لطاعت  للٍز

  لزوض ي طىجت  بن  لدون   لشبان 10:30 ص   ب مصزب طىجت/ أجاكظ طىجت 

  لُعلوبي طىجت  ملزص  للصار 10:30 وفاق طىجت/ ود د طىجت 

 سكود طىجت طىجت  لبالُت  للصار 11:30 رجاء  لبوغاس/ شباب  ملدًىت 

  لخمطماوي طىجت طىجت  لبالُت  للصار 15:30 أمل طىجت/  جحاد طىجت  لبالُت 

ظ    لشمس ي طىجت  ملزص  لشبان 15:30  ملد ألاسرق/ هالل ضُدي  دَر

اجن   لشبان 16:00 شباب بىدًان/  جحاد طىجت   بىلالح طىجت 2 لٍش

 :مالحظاث

  ججزر  ملبار ة بدون جممور. 

 ًمكن أن ٌعزف هذ   لبرهامج حصُير  طارئا هظز  إلكز هاث  لبرمجت ببعض  ملالعب. 

 م  لش ئز إحضار بذلخين مخخللتي ألالو ن  .على  للٍز

 لين وهي ف مىاصلت بين  للٍز  : كاألحي جؤدر  مللاٍر

  ف  لخحكُم  -  درهم 70=40+30:  لخىلل+ و جب  ملىدوب  - 240 = 120 + 120:  لخىلل+ ملاٍر

 م  ملطخلبل إحضار وركت  لخحكُم لين إحضار كزجين صالحخين. على  للٍز  .للعب على  للٍز

 ضِخم  عخماد ر لت  ملوضم  ملىلزم أو بطاكت  لىادي لدسجُل  لالعبين بوركت  لخحكُم . 

  ًخعين على جمُع  ملىادًب إرضال هدُجت  ملبار ة عبر رضالت هلُتSMS 0632000172 أو 0632000196 إلى  لزكم  لخالي 

ع إلى  لعىو ن الالكترووي  لخالي ز  لطَز  ضاعت بعد نهاًت 12  الل rapportligue@gmail.com:فور نهاًت  ملبار ة  لخلٍز
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