
 

 

 

 

 
 

 الثالث القطم بعولت بزهامج
 2021فبراًز 20:الطبذ

ان  قان املخباٍر  املىدوباملدًىت امللعب  د-مالطاعت الفٍز

ظ  اهت/ َالل ضُدي دَر اجً  2-ا 13:00 نهضت كورٍس  بومعشة ظىجت  2الٍش

ان الطاهُت/ أظلظ ظىجت  اجً 2-ا 15:00 َر  عشوسي  ظىجت 2الٍش

اض ي  اجً 2-ا 17:00 اجلخُك ظىجت/ الىصز الٍز  غبعت ظىجت 2الٍش

 مطاعد ظىجت املزص 3َـ  13:00 الىادي العىجي/ امل ظىجت 

 صهُب الفواس ي املضُق البلدي 4-س 14:00 غباب اسال/ احاكظ املضُق 

وي  جعوان جمودة 4-س 16:30 ج املاللُين/ ماط بي   الخاٍر

 املصمودي العزائؼ البلدي 4-ن 13:00 نهضت وسان/ مدرضت العزائؼ 

 العطزي  العزائؼ البلدي 4-ن 17:00 اوملبُك القصزي / غباب أوالد اخمُد 

 املعلم العوامزة القزوي 4-ن 16:00 رحاء العزائؼ/ ضوق العلبت 

 2021فبراًز 21:ألاخد

ان  قان املخباٍر  املىدوباملدًىت امللعب  د-مالطاعت الفٍز

و/ وفاق امطا   بىعبار امطا القزوي 4-س 14:00 اجداد الباٍر

 اوراغ امطا القزوي 4-و 16:30 هادي مزجُل/ اوملبُك واد الو 

 امشابي الػاون  البلدي 4-و 12:00 جمودة جعوان/ نهضت باب بزد 

ز/ نهضت املضُق   هاصز الدًً املضُق البلدي 4-و 16:30 غباب الاَس

اضُت 3-ج 9:30 هجوم ظىجت/ ظلبت ظىجت  ت الٍز  بىوار ظىجت القٍز

اجً 3-ٌ 13:00 هادي الؼىدوري/ غباب ظىجت   الكطولي ظىجت 2الٍش

اجً 3-ج 15:00 نهضت ظىجت/ هجاح ظىجت   الاغهب ظىجت 2الٍش

اجً 3-ج 17:00 غباب املدًىت/ هادي كزوها   ػار ظىجت 2الٍش

 الزوداوي ظىجت املزص 3-د 13:00 غباب العوامت/ خطيُت ظىجت 

ً/ ا ف ص ظىجت   الُدُاوي  ظىجت املزص 3-د 15:00 أظلظ الحزاٍر

 الحيرع ظىجت املزص 3-د 17:00 مؼزب ظىجت/ فخذ ظىجت 

 2021فبراًز 22:الاثىين

ان  قان املخباٍر  املىدوباملدًىت امللعب  د-مالطاعت الفٍز

اضُت 3-ٌ 17:00 وفاق ظىجت/ اجداد الطالم  ت الٍز  اخدًم ظىجت القٍز

: مالخظاث
  ججزر املباراة بدون حمهور. 

  ق املدلي ذا3جوفير ًخعين على الفٍز
ّ
 . ورقت الخدكُمعىاصز امىعلى ألاقل وك

 ق احاكظ املضُق لً ٌطخفُد مً مجاهُت الخدكُم بزضم َذٍ الدورة  يفز. 

 ًمكً أن ٌعزف َذا البرهامج حؼيرا ظارئا هظزا إلكزاَاث البرمجت ببعض املالعب. 

  ًخعين على حمُع املىادًب إرضال هدُجت املباراة عبر رضالت هصُتSMS ع إلى 0632000172أو  0632000196 إلى الزقم الخالي ز الطَز فور نهاًت املباراة الخقٍز

 . ضاعت بعد نهاًت املباراة12 خالل rapportligue@gmail.com:العىوان الالكترووي الخالي 
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