
 

 

 

 اللجىت الجهوٍت للبرمجت و املظابلاث

 فئت الفخُان بطولت بسهامج 

طىجت محوز 

 اطخدزان

 2021 دجىبر 27الاثىين 

ان  لان املخباٍز  املىدوباملدًىت امللعب د -مالظاعت الفٍس

اض ي / ػباب العوامت   الؼمس يطىجت املسض  4-ب 11:00املىاز الٍس

ع / ػباب بىدًبان   الجُالليطىجت املسض  3-د 13:00هالٌ طُدي ادَز

 بىوازطىجت املسض  3-ج 15:00حظيُت طىجت / زجاء البوػاش 

اجً  4-ب 12:00وداد طىجت / ػباب دزادب   الصهالويطىجت  2الٍص

اجً  3-أ 14:00ػباب الظاهُت / جوهسة مظىاهت   طعد محظًطىجت  2الٍص

 شهودطىجت طىجت البالُت  3-ج 12:00ج ابً بطوطت / اجحاد طىجت البالُت 

 وهُبطىجت طىجت البالُت  1-ٌ 14:00هالٌ طىجت / أجلخًُ طىجت 

 مىيرطىجت الهسازغ  3-ج 13:00أوادًمُت اللسب / وفاق طىجت 

 هدًسو طىجت الهسازغ  3-ٌ 15:00نهضت طىجت / أمل طىجت 

 إطماعُل السواض يطىجت ابً دلدون  3-د 14:00أجاهع طىجت ب / ػباب املدًىت 

 2021 دجىبر 29: ألازبعاء

ان  لان املخباٍز  املىدوب املدًىت امللعب د-مالظاعت الفٍس

اجً  4ا  10:30 اجحاد طىجت / ػباب علم طىجت  م الصباخ طىجت  2الٍص  هٍس

 العصوشي طازق طىجت املسض  4ا  13:00 فخح طىجت / ػباب الظاهُت 

 أهجتطىجت املسض  5ب  15:00 ػباب العوامت / اجحاد بئر الؼُفا 

 إطماعُل السوض ي طىجت ابً دلدون  4د  14:00 زجاء بني ميادة/ اجاهع طىجت ب

اض ي الطىجي  هدًسو  طىجت  الظاهُت 4د  15:00 ػباب بىدًبان / الىجم الٍس

 مىيرطىجت الهسازغ  4ا  15:00 جوهسة مظىاهت/ طلبت طىجت 

 :مالحظاث
  ججسر املبازاة بدون جمهوز. 

 ًمىً أن ٌعسف هرا البرهامج حؼُيرا طازئا هظسا إلهساهاث البرمجت ببعض املالعب. 

 م الصائس إحضاز برلخين مذخلفتي ألالوان  .على الفٍس

 لين وهي ف مىاصفت بين الفٍس  : واالحيجؤدر املصاٍز

  ف الخحىُم  -  دزهم 70=40+30: الخىلل+ واجب املىدوب  - 240 = 120 + 120: الخىلل+ مصاٍز

 م املظخلبل إحضاز وزكت الخحىُم لين إحضاز هسجين صالحخِىللعب. على الفٍس  .على الفٍس

  -ًججسر امللابلت بالسدص السطمُت للعصبت أو البطاكت الوطىُت او بطاكت الىادي باليظبت لفئت الفخُان و الصؼاز حتى اصداز بالغ ًمىع ذل.. 

  ًخعين على جمُع املىادًب إزطاٌ هدُجت املبازاة عبر زطالت هصُتSMS ع إلى  و فوز نهاًت املبازاة 0632000172أو 0664608839 إلى السكم الخالي س الظَس الخلٍس

.  طاعت بعد نهاًت املبازاة12 دالٌ rapport.commissaire.ligue@gmail.com:الخاليالعىوان الالىترووي 
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