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 الععروُ لمكصي العريف أنابر التاشعةبرٌاوج وباريات اجلولة 

65/54/6562 اجلىعة

 املمعب املكابمة التوقيت 
 بَ يعكوب ترجي بَ يعكوب vs وولودية حد الصخاري    شا 04:55 العاوي.أ-ظوحية.ط-شاملي.ع

 تعظىيت ظباب تعظىيت vs وصتكبن االدريصية    شا 04:55 ربيخاوي.ً-خري.ا-خري .ح

 فيض البطىة وداد عني افكْ      vs ظباب عني افكْ    شا 04:55 وريين.ع-مشارة.ا-بَ ظمف.ب

 شيدي لعجاه وداد شيدي لعجاه  vs ترجي شيدي لعجاه    شا 04:55 طعبة.ب-الصايف.ً-براِيىي.ع

 حاشي حببح ظبيبة حاشي حببح vs ظبيبة اوالد ٌاين    شا 04:55 زروم.ع-.ُبَ ووفل-شعادة.ا

66/54/6562الصبت 

 املمعب املكابمة التوقيت 
 االدريصية شبورتيٍغ زٌيٍة vs بويرة االحداب    شا 03:25 بَ عبد الصالً.ب-قراظة.ط-قىاري.ه

 : ٌادي اجلوِرة البيضاء الدويضاملعفى
 

لمكصي وا قبن العريف أنابرالععروُ  و اخلاوصةاجلولة 
65/54/6562 اجلىعة

 املمعب املكابمة قيتالتو 
 االدريصية ٌـجي زٌيٍة vs الرجاء اجلمفاوي   شا 05:25 عبد الالوي.ر-براِيىي.ب-عبد الالوي.ع

 االدريصية احتاد اوالد زٌيٍة vs شالً الدويض   شا 03:25 عهار.ك-بَ محدوُ.ح-خري.ع
 

66/54/6562 الصبت

 املمعب املكابمة التوقيت 
 وصعد ٌـجوً وصعد        vs اهلاله اجلمفاوي   شا 04:55 بوجاله.ع-محووو-قطو.ا

 فيض البطىة اظباه عىورة       vs اظباه الكاِرة   شا 04:55 عياش.ابَ -وعاش.ز-محاوة.ح

 دروازي اجلمفة عّد اجلمفة    vs احتاد ظباب وصعد   شا 04:55 برابح.ً-محيدة.ط-شعيد.ً
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 Aفئات ظباٌية الكصي العريف  فوج لم العاظرةاجلولة
 

 6562-54-66الصبت 

U15 U17 U19 املمعب املكابمة 

 دار055حي ظبيبة اوالد ٌاين  vs وصتكبن االدريصية   58:55 00:55 06:34

     بمدريي.ع ظبيوط.ع بمدريي.ع
 الدويض اجلوِرة ب الدويض  vs اِمي االدريصية   58:55 00:55 02:55

     بمدريي.ً قبعة.ع .ًبمدريي
 االدريصية شبورتيٍغ زٌيٍة  vs ظباب تعظىيت   58:55 00:55 02:55

     ومهي .ع طويصات.ف ومهي .ع
 Bفئات ظباٌية الكصي العريف  فوج لم اجلولة العاظرة

 6562-54-66 الصبت

U15 U17 U19 املمعب    املكابمة 

 حد الصخاري ً.حد الصخاري   vs عني افكْ ظباب 58:55 00:55 02:55

     بَ محدوُ.ح عهار.ك .حمحدوُبَ 
 بويرة االحداب بويرة االحداب   vs وداد عني افكْ 58:55 00:55 02:55

     الضيف.ف حيجوه.ع الضيف.ف
 حاشي حببح ظبيبة حاشي حببح   vs ترجي شيدي لعجاه 03:25 05:04 07:55

     وريين.ع حلوه.ح وريين.ع
 

                  وداد شيدي لعجاه: ٌادي املعفى
 A الفوج الكصي واقبن العريف لمفئات العباٌية العاظرةاجلولة 

 6562-54-65اجلىعة 

U15 U17 U19 املمعب املكابمة 
 دروازي اجلمفة  عهد اجللفة  vs وصتكبن الكديد  58:55 00:55 02:34

     قصري.ا قصري.ا بَ حدة.ا

 6562-54-66 الصبت

U15 U17 U19 املمعب املكابمة 
 دروازي اجلمفة نرة الكدً اجلمفة vs شالً الدويض  58:55 00:55 06:34
     محسة.ُ عواشي محسة.ُ
 دار055حي  الرجاء اجلمفاوي vs ٌـجي زٌيٍة  03:55 04:34 05:25

     ظيبوط.ع ظيبوط.ع طويصات.ف
                احتاد اوالد وٌيٍة: ٌادي املعفى
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 B اجلولة العاظرة لمفئات العباٌية الكصي واقبن العريف الفوج
 6562-54-65اجلىعة 

U15 U17 U19 املمعب املكابمة 
 شمىاٌة اظباه الكاِرة vs ظباب عني االبن  58:55 00:55 03:55

     طاِري.ب ظتوح.ع طاِري.ب
 دروازي اجلمفة اهلاله اجلمفاوي vs ٌـجوً وصعد  04:55 05:34 07:04

     عواشي.ع قديد.ا عواشي.ع
 اظباه عىورة: ٌادي املعفى

 B الفوج وَ بطولة الفئات العباٌية الكصي واقبن العريف  وَ اجلولة اخلاوصةاملتاخرة املكابمة 
 6562-54-65اجلىعة 

U15 U17 U19 املمعب املكابمة 
 وصعد احتاد ظباب وصعد vs اظباه عىورة 03:55 - -

     قطو.ا  
 


