
 

 

 
 

 اللجىت الجهويت للبرمجت و املظابلاث

 فئت الصؼازبطولت اطخدزان بسهامج 

 طىجتمحوز 

 2021دجنر 26:الاحد

 املىدوب املديىت  امللعب  د -مالظاعت الفسيلان املخبازيان 

 اليحياوو  طىجت الظاهيت 1-د 10:30 شباب ادزادب/ هجوم الصداكت 

 العصوشو  طىجت الظاهيت 3ج 12:00 شباب املديىت/ ج ابً بطوطت 

 ػاز طىجت الظاهيت 1-د 15:00 املىاز السياض ي/ نهضت طىجت 

 لشهب طىجت الظاهيت 1-ب 13:30 شباب الظاهيت/ اجحاد الظالم 

 2021دجىبر27:الاثىين
 املىدوب املديىت  امللعب  د -مالظاعت الفسيلان املخبازيان 

 الصبير  طىجت  طىجت الباليت  3-ج 10:00 شباب العوامت/ اجحاد طىجت الباليت 

 إطماعيل السوض ي  طىجت  ابً خلدون  2-ب 10:30 أجاهع طىجت ب / املد ألاشزق 

 الخمظماوي  طىجت  2الصياجً  3-أ 10:30 طلبت طىجت / اجحاد طىجت 

 السوداوي  طىجت اللسيت السياضيت 2-أ 10:30 زجاء طىجت / شباب بىديبان 

 شبعت  طىجت اللسيت السياضيت 2-ب 12:00 شباب علم طىجت/ نهضت بئر شيفا 

 الىجياجي  طىجت اللسيت السياضيت  15:30 شباب ادزادب / جوهسة مظىاهت 

 2021 دجىبر 28:  الثالثاء

 املىدوب املديتامللعب  د -مالظاعت الفسيلان املخبازيان 

 الفليهي طىجت املسض 2-د 12:00 وداد طىجت / املىاز السياض ي 

 2021 دجىبر 29: ألازبعاء

 املىدوب املديىت امللعب د-مالظاعت الفسيلان املخبازيان 

 الصبير  طىجت طىجت الباليت  3ج  10:00 امل طىجت/زجاء البوػاش 

 وهيب طىجت  طىجت الباليت  2-ج 12:00 طىجت الباليت / ج ابً بطوطت 

 إطماعيل السوض ي  طىجت  ابً خلدون  2-أ 10:00 أجاهع طىجت أ/ زجاء طىجت 

 العصوشو طازق  طىجت  املسض  3-ب 11:00 هالٌ طيدو ادزيع / اجحاد الظالم 

 الترجيظتي  طىجت  الظاهيت  2-د 11:00 نهضت طىجت / شباب دزادب 

 هديسو  طىجت  الظاهيت  2-د 13:00 هجوم الصداكت / وفاق طىجت 

الىجياجي طىجت اللسيت السياضيت   2-ا 11:30فخح طىجت / اجحاد طىجت 

 :مالحظاث
  ججسر املبازاة بدون جمهوز. 

 يمىً أن يعسف هرا البرهامج حؼييرا طازئا هظسا إلهساهاث البرمجت ببعض املالعب. 

 على الفسيم الصائس إحضاز برلخين مخخلفتي ألالوان. 

 واألحي جؤدر املصازيف مىاصفت بين الفسيلين وهي : 

  دزهم70=40+30: الخىلل+ واجب املىدوب  - 240 = 120 + 120: الخىلل+ مصازيف الخحىيم . 

 للعب على الفسيلين إحضاز هسجين صالحخين. على الفسيم املظخلبل إحضاز وزكت الخحىيم. 

  ذلً بالغ يمىعإصداز حتىأو بطاكت الىادو باليظبت لفئت الفخيان و الصؼاز  الوطىيت ةأو البطاقججسر امللابلت بالسخص السطميت للعصبت . 

  يخعين على جميع املىاديب إزطاٌ هديجت املبازاة عبر زطالت هصيتSMS الخلسيس  وفوز نهايت املبازاة 0632000172أو 0664608839 إلى السكم الخالي

 . طاعت بعد نهايت املبازاة12خالٌ rapport.commissaire.ligue@gmail.co: الخاليالظسيع إلى العىوان الالىترووي

 

 


