
 

 

 

 

 

 

اض ي  بسهامج       الدوز ألاٌو                               2021/2020إكـائُاث هأض العسغ للموطم الٍس
 19/12/2020:الظبت

ان  لان املتباٍز املىدوب املدًىت امللعب الظاعت الفٍس

ا/ حظيُت طىجت  اضُت  12:00 هجوم ابيًر ت الٍس كـاًب طىجت اللٍس

اض ي / املد الاشزق  اجً  13:30الدفاع الٍس مظاعد طىجت  2الٍص

اضُت  14:00امل طىجت / ػباب بىدًبان  ت الٍس هدًسو طىجت اللٍس

 بومهدي امظا اللسوي 15:00 أطلع مسجُل/وفاق أمتاز 

 الهِؼو الفىُدق حُضسة 15:00 نهضت الفىُدق/ امل زاض لوطا 

الحبازي وشان البلدي  15:00الظالم اللـسي / نهضت وشان 

عسواوة اؿُلت البلدي  15:00وفاق الظاحل / الؼباب الاؿُلي 

ون / طلبت طىجت  اجً  15:30 امل بدٍز العصوشي  طىجت 2الٍص

اضُت 16:00 زجاء بني ميادة / ػباب دزادب  ت الٍس الصاوي  طىجت اللٍس

 20/12/2020:ألاحد

ان  لان املتباٍز املىدوب املدًىت امللعب الظاعت الفٍس

اضُت  10:00وفاق طىجت /زجاء البوغاش  ت الٍس الىجياجي طىجت اللٍس

اجً  13:30اجحاد بئر الؼُفا / نهضت طىجت  التازجِظتي طىجت  2الٍص

 طاوا طعُد امظا اللسوي 13:00 نهضت بني عمسان/ اوملبًُ واد الو 

و/ جمودة جطوان   البلالي املحمدي جطوان جمودة 13:00 اجحاد الباٍز

اضُت  14:00أطلع طىجت  / ػباب علم طىجت  ت الٍس عبد الغفوز طىجت اللٍس

البلالي عبد املالً امظا اللسوي  15:00نهضت باب بسد / وفاق امظا 

بازي العسائؽ البلدي  15:00ف ض العسائؽ  /جوهسة العسائؽ 

 بسحومتجطوان جمودة  15:00ماط بي /باًس باب الىوادز

الوشاوي الفىُدق حُضسة  15:00امل الفىُدق / هجم الفىُدق 

بىعيي وشان البلدي  15:00اوملبًُ اللـسي / اوملبًُ وشان 

ٌؼو  بًاؿُلت البلدي  15:00ػباب الدغالُين / املحُط الاؿُلي 

اجً  15:30 اوادًمُت اللسب/ جوهسة مظىاهت  بلاؾ  طىجت 2الٍص

ع  الؼمس ي طىجت املسض  15:30فتح طىجت / هالٌ طُدي دَز

اضُت 16:00 هجوم طىجت/ وداد طىجت  ت الٍس الصوهسي  طىجت اللٍس

: مالحظاث
  ججسى املبازاة بدون جمهوز 

  ًتعين على جمُع املىادًب إزطاٌ هتُجت املبازاة عبر زطالت هـُتSMS ع إلى العىوان الالىترووي 0632000172 او  0632000196 إلى السكم التالي س الظَس  فوز نهاًت املبازاة التلٍس

 . طاعت بعد نهاًت املبازاة12 خالٌ  rapportligue@gmail.com: التالي 

 في حالت اهتهاء الوكت اللاهووي للمبازاة بالتعادٌ طِتم اللجوء مباػسة إلى ضسباث الترجُح .

 را وزكت التحىُم
ّ
. الىادي املضُف هو املظؤوٌ عً جوفير ألامً بامللعب وه

 ين جوفير هسجين على ألاكل ؿالحتين للعب طُلت املبازاة لين املتباٍز  .على الفٍس

  اض ي .  وكبل اهطالق املظابلت2020/2021ًمىً إػسان املمازطين ببطاكاتهم الوطىُت، على أن ًلوم الىادي بئزطاٌ ملفاتهم إلى العـبت كـد التأهُل خالٌ املوطم الٍس

 لين ف التىظُمُت مىاؿفت بين الفٍس  .باليظبت للفسق التي جيتمي لىفع املدًىت جؤدى املـاٍز

 م الصائس مً خازج املدًىت جحتظب هما ًلي ف جىلل الفٍس ت x  23 x دزهم 0.40: مـاٍز   .(ذهابا فلط )  املظافت الىُلومتًر
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