
 

 
 

 

 اللجىت الجهوٍت للبرمجت و املظابلاث

 الفئاث الصؼسى بطولت بسهامج 

 طىجتمدوز 

 اطخدزاكي

 08/01/2022:الظبذ 

ان  لان املخباٍز  املىدوب املدًىتامللعب  د-م الفئاث الظاعت الفٍس

 الصبير طىجت  طىجت البالُت  4-ٌ الفخُان  14:00 أمل طىجت / أجلخُك طىجت 

 09/01/2022: الاخد

ان  لان املخباٍز  املىدوب املدًىتامللعب  د-م الفئاث الظاعت الفٍس

 اهجت طىجت  الظاهُت   5-ج الفخُان  10:30 أكادًمُت اللسب / زجاء البوػاش 

 اهجت طىجت  الظاهُت   5-ج الفخُان  12:30 ج ابً بطوطت / خظيُت طىجت 

 الصبير طىجت  طىجت البالُت   5-ج الفخُان  16:30 املد ألاشزق / اجداد طىجت البالُت 

 11/01/2022: الثالثاء

ان  لان املخباٍز  املىدوب املدًىتامللعب  د-م فئت الظاعت الفٍس

اضُت  5-د الفخُان 10:00 ػباب بىدًبان / زجاء بني مكادة  ت الٍس  السوداوي طىجت  اللٍس

اض ي / ػباب املدًىت  اضُت  5-د الفخُان 14:00 الىجم الٍس ت الٍس   دًسو  طىجت  اللٍس

 اطماعُل طىجت  ابً زلدون  6-ب الفخُان 10:00 وداد طىجت / أجا ع طىجت أ 

اض ي / الىادي الطىجي   عمس الص الوي طىجت  املسض  6-ب الفخُان 10:30 املىاز الٍس

 عمس الص الوي طىجت  املسض  6-ب الفخُان 12:30 اجداد بير الؼفا / ػباب دزادب 

 الخمظماوي طىجت  املسض  3ش  الؼبان 14:30 زهان الظاهُت/ نهضت بئر الؼُفا 

 طعد مدظً طىجت  املسض  5-أ الفخُان 16:30 طلبت طىجت / ػباب الظاهُت 

 مىير طىجت  الهسازغ  6-ج الفخُان 11:00 زجاء البوػاش / املد ألاشزق 

 مىير طىجت  الهسازغ  6-ج الفخُان 13:00 خظيُت طىجت / أكادًمُت اللسب 

 مىير طىجت  الهسازغ  5- أ الؼبان 15:00 فخذ طىجت/ ض ا ب مؼسب طىجت 

اجً  5-أ الفخُان 11:00 فخذ طىجت / اجداد طىجت   الصاوي  طىجت   2الٍص

اجً  6-ا الصؼاز 13:00 غ بىدًبان/ اجداد طىجت   الص سي  طىجت   2الٍص

ا  اجً  3و  الؼبان 15:00 زجاء موح با و / هجوم ابيًر  بىصالح طىجت  2الٍص

م الصبار طىجت  الظاهُت 5-ٌ الفخُان 13:00 نهضت طىجت / هالل طىجت    ٍس

م الصبار  طىجت  الظاهُت 5-أ الفخُان 15:00 علم طىجت / جوهسة مظىاهت    ٍس

 :مالخظاث
  ججسى املبازاة بدون جمهوز. 

 ًمكً أن ٌعسف هرا البرهامج حؼُيرا طازئا هظسا إل ساهاث البرمجت ببعض املالعب. 

 م الصائس إخضاز برلخين مسخلفتي ألالوان  .على الفٍس

 لين وهي ف مىاصفت بين الفٍس  :  كاآلحيجؤدى املصاٍز

  ف الخدكُم  . دزهم70=40+30: الخىلل+ واجب املىدوب  - 240 = 120 + 120: الخىلل+ مصاٍز

 م املظخلبل إخضاز وزكت الخدكُم لين إخضاز  سجين صالحخين. على الفٍس  .للعب على الفٍس

  - ذلكاصداز بالغ ًمىع ختىاو بطاكت الىادي باليظبت لفئت الفخُان و الصؼاز  الوطىُت ةأو البطاقججسى امللابلت بالسزص السطمُت للعصبت  

 . ًخعين على جمُع املىادًب إزطال هدُجت املبازاة عبر زطالت هصُتSMS ع  و فوز نهاًت املبازاة 0632000172أو0664608839 إلى السكم الخالي س الظَس الخلٍس

.  طاعت بعد نهاًت املبازاة12 زالل rapport.commissaire.ligue@gmail.com:الخاليإلى العىوان الالكترووي 
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