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  ؿئت البراعم والىخاهيذبطولتبرهامج 

 2022/2023للموصم الرياض ي 

 

12/02/2023: ألاخد  

:مالخظاث  
 . دكيلت ليل شوط باليضبت لـئت البراعم30مدة املباراة  (1

 . دكيلت ليل شوط باليضبت لـئت الىخاهيذ25مدة املباراة  (2

 . العبين هدد ادوي9 العبا هدد أكص ى و15عدد الالعبين املسجلين في وركت الخدىيم  (3

 . مع جواحد زالر منهم على ركعت امللعب باليضبت لـئت البراعم2011 العبين مواليد 5إلساميتحسجيل  (4

 . ؿئت الىخاهيذ بوركت الخدىيم مع جرن خريت إشراههم في املباراة للمدرب  2013 العبين مواليد 4إلساميت حسجيل  (5

 .إحباريت حسجيل مراؿم واخد على ألاكل بوركت الخدىيم (6

 . بالغ ًمىع ذلًختى إصدار بطاكت الىادي أوججرى امللابلت بالرخص الرصميت للعصبت أو البطاكت الوطىيت  (7

. لخين مخخلـتي ألالوانذ بإخضارعلى الـريم املضخلبل إخضاروركت الخدىيم وزالزت هراث صالحت وجيهئ امللعب وعلى الـريم السائر  (8

 .مً طرؾ الـريم املضيفجؤدى املصاريف  (9

  ؿور نهاًت املباراة والخلرير الضريع 0632045049او 0664608839 إلى الركم الخالي SMSًخعين على حميع املىادًب إرصاٌ هديجت املباراة عبر رصالت هصيت  (10

 . صاعت بعد نهاًت املباراة12 خالٌ rapport.commissaire.ligue@gmail.com:إلى العىوان الالىترووي الخالي

 

املىدوب املدًىت امللعب  د-مالضاعت  الـئتالـريلان املخباريان 

 املعمري  اللصر الىبير اشرؾ خىيمي  5-ح 10:00 البراعم أهدلط اللصري /  الرحاء اللصري  

 املعمري  اللصر الىبير اشرؾ خىيمي  5-ح 11:15 الىخاهيذ أهدلط اللصري /  الرحاء اللصري  

 هريم املودن العرائش البلدي 5-ح 11:00 الىخاهيذ+البراعم اوملبيً اللصري / ا ؾ ش العرائش 

 العضري  العرائش البلدي 5-ح 12:15 الىخاهيذ+البراعم شباب أصيال/ وؿاء العرائش 

 ًاؿث حىان جطوان جمودة  5-و 11:00 الىخاهيذ+البراعم هالٌ طىجت/ أوادًميت مدمد الضادش  

 بومهدي أمضا اللروي 5-د 12:00 الىخاهيذ+البراعم هادي املضخلبل/  أطلط مرجيل ا 

 بىعيس ى جطوان 2املالليين 5-و 13:00 الىخاهيذ+البراعم وؿاق طىجت/ املؼرب الخطواوي ب 

 بىعيس ى جطوان 2املالليين 5-ج 14:10 الىخاهيذ+البراعم صبورجيىؽ أريج طىجت/ املؼرب الخطواوي ا 

 برخومت جطوان 2املالليين 5-ز 15:20 الىخاهيذ+البراعم اصخودًاهطط ا/ نهضت مرجيل 

 عمر الوهابي طىجت صرؿاهطط 5-ج 13:00 الىخاهيذ+البراعم شباب العوامت/  أهلي العوامت 

 عمر الوهابي طىجت صرؿاهطط 5-ب 14:00 الىخاهيذ+البراعم هادي مرجيل/  أمل طىجت 

 عمر الوهابي طىجت صرؿاهطط 5-د 15:00 الىخاهيذ+البراعم املاط بي/ ج ابً بطوطت  ا

 عمر الوهابي طىجت صرؿاهطط 5-و 16:00 الىخاهيذ+البراعم الىصر الرياض ي/ شباب الضاهيت  

 عائشت ػريدة طىجت 1السياجً 5-ا 13:30 الىخاهيذ+البراعم شباب الـىيدق/ اجداد طىجت ب 

 عائشت ػريدة طىجت 1السياجً 5-د 14:30 الىخاهيذ+البراعم رهان الضاهيت/ اجداد طىجت ا 

 الخوزاوي طىجت 1السياجً 5-ا 15:30 الىخاهيذ+البراعم ج ابً بطوطت ب/ شباب بىدًبان 

 أصماء العمراوي  طىجت 1السياجً 5-ب 16:30 الىخاهيذ+البراعم ؾ ش طىجت/ نهضت طىجت 

 أصماء العمراوي  طىجت 1السياجً 5-ج 17:30 الىخاهيذ+البراعم الىجم الرياض ي الطىجي/ حوهرة مضىاهت 

 السوبير طىجت طىجت الباليت 5-ا 13:30 الىخاهيذ+البراعم ج حبل درصت/ اجداد طىجت الباليت 

 اصماعيل الروض ي طىجت ابً خلدون  5-ٌ 13:30 الىخاهيذ+البراعم رابطت طىجت/ أحاهط طىجت  ب 

 اصماعيل الروض ي طىجت ابً خلدون  5-ب 14:30 الىخاهيذ+البراعم اصخودًاهطط ب/ أحاهط طىجت ا 

 ربيع طىجت ابً خلدون  5-ز 15:30 الىخاهيذ+البراعم رحاء موح باهو/ وؿاق الضاخل 

 ربيع طىجت ابً خلدون  5-ز 16:30 الىخاهيذ+البراعم صبورجيىؽ الشاون / طلبت طىجت 
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