
 1967\1966ٔري انسٕري 1اند

انفرق انًشاركح 

  حهة االْهً           االذحاد          حهة-1

غازي                   انفرٕج           دٌر انسٔر -2

انساحم                  حطٍٍ         انالذلٍح -3

ديشك االْهً           انًجد          ديشك -4

لاسٌٍٕ                  انٕحدج         ديشك -5

انفداء                    انٕثثح          حًص -6

انحسكح                  انجسٌرج       انحسكح -7

انسٕري                 انٍريٕن       حهة -8

 0\2تعد فٕزِ عهى غازي  تدٌر انسٔر1967\1\8االْهً حهة  ذٕج تانهمة

انًثارٌاخ 

 ٔائم عماد 0\1                        2\2انسٕري   \االْهً حهة

انثٍر طٌٕم - يحًد ْٕاش0\2راغة شًٍط         1\0غازي                    \

احًدعالٌ \2سًٍرحٕرا1ًَ\2                         0\4اْهً ديشك             \

 1\1                        0\2انساحم                   \

 0\0                        0\1انحسكح                  \ 

  1\4                         1\2انفداء                     \

حًدٔ تاذرجً \  يحًدْٕاش1\1                         1\3لاسٌٍٕ                  \

 2\0                          0\3غازي        \انسٕري 

 1\2   2يحًدعرتً\سًٍر فمس2\1           اْهً ديشك  

 1\0                          0\5انساحم                 \

\ نٍفٌٕ-كٍفٕرن-يانٍا1ٌ\3                          0\2انحسكح                 \

 2\2                          0\1انفداء                   \

 2\3                          1\2لاسٌٍٕ                 \

راغة شًٍط 0\1                          0\0اديشك        \غازي  
                                                

 



 1\0-   2عثد انًسٍح جا1ٌ\3انساحم                 \

 راغة شًٍط 0\1                          2\1انحسكح                 \

 0\0حًدٔ \اتراٍْى ٌاسٍٍ-جا1ٌ\3لاسٌٍٕ                 \

 0\0                           1\1انفداء                   \

يحًدعرتً 0\1                           0\1انساحم      \ديشك0ا

 2\1                           0\1انحسكح                \

احًد عالٌ 0\1                           1\1لاسٌٍٕ    \ا          \

 2\1                           1\1انفداء                  \

 2\1                           0\1انحسكح       \انساحم

 0\3                           1\1لاسٌٍٕ                \

 0\2                          0\0انفداء                   \

 1\0                           1\1لاسٌٍٕ       \انحسكح

 0\0                          0\1انفدا ء                  \

 3\3                          0\1انفداء          \لاسٌٍٕ

ذرذٍة انفرق 

و     انفرٌك     نعة     فاز    ذعادل    خسر     اْداف نّ   اْداف عهٍّ   حاصم    َماطّ 

 22+     16               9          25          1         4       9     14اْهً حهة    -1

 18+      12             15         27          4         2        8    14انسٕري       -2

 16+        2             11         13          4         4        6    14غازي         -3

 13-         4             16          12          6         3       5     14اْهً ديشك  -4

 13-         4             16         12           6         3       5     14انساحم       -5

 11-         5             14           9           7         3       4     14انحسكح       -6

 10-         8             22         14           6         6       2     14لاسٌٍٕ       -7

 9-          8             17          9            6         7       1     14انفداء         -8

فرق 9تًشاركح1966\10\7  اَطهك اندٔري ترارٌخ 

لاسٌٍٕ      ديشك   +االْهً ديشك-4+3انسٕري       حهة            +االْهً حهة-1+2

غازي  دٌر انسٔر -8انحسكح   انحسكح    -7انساحم   انالذلٍح        -6انفداء   حًص     -5

ايٍح    حًاج ثى اَسحة ايٍح  -9

انًرحهح االٔنى 

 حًاج 6\0انساحم \ايٍح-2       3\1انسٕري فً ديشك \اْهً ديشك-1

 3\3لاسٌٍٕ      حًص        \انفداء-3

ايٍح   \ يٍ يثاراج انساحم6أل ْدف سجهّ العة انساحم َعًاٌ فراحً فً اندلٍمح 

انحسكح فً انالذلٍح \أل يثاراج ذعادنهشغة   تٍٍ انفرٌمٍٍ َرٍجح الصطداو انالعثٍٍ تٍٍ انساحم



                                                                                                                                                                       0\1دلٍمّ ثى اعٍدخ فً حهة ٔفاز انساحم20نهساحهٕذٕلفد لثم انُٓاٌحب0\1ٔكاَد انُرٍجح


