
 

 

 
 

 

 

  الثالثمبزهامج بطولت القس
 2021ًولُوس 16:الجمعت

ان  قان املخباٍر  املىدوباملدًىت امللعب  د-مالساعت الفٍز

اض ي/ صباب درادب   املخقي طىجت طىجت البالُت 14-ب 18:00 املىار الٍز

اضُت 10-ا 18:30 أطلس طىجت/ اجلخُك طىجت  ت الٍز  هموش طىجت القٍز

 2021ًولُوس 17: السبذ

ان  قان املخباٍر  املىدوباملدًىت امللعب  د-مالساعت الفٍز

اضُت 14-ٌ 14:30 هادي الغىدوري/ رحاء بني مكادة  ت الٍز  هادر طىجت القٍز

ً/ املد ألاسرق  اضُت 14-د 16:30 أطلس الحزاٍر ت الٍز  الاصهب طىجت القٍز

اض ي  س/ الىصز الٍز اضُت 10-ا 18:30 هالل سُدي دَر ت الٍز  الكسولي طىجت القٍز

اجً 14-ب 14:30 اهدلس طىجت/ كوكب طىجت  ش ي طىجت 2الٍش  القَز

اجً 14-د 16:30 مغزب طىجت/ صباب العومت   غار طىجت 2الٍش

اهت/ رهان الساهُت  اجً 10-ا 18:30 نهضت كورٍس  مساعد طىجت 2الٍش

 2021ًولُوس 18: الاحد

ان  قان املخباٍر  املىدوباملدًىت امللعب  د-مالساعت الفٍز

اضُت 14-د 12:30 افس طىجت/ حسيُت طىجت  ت الٍز  قصاًب طىجت القٍز

اضُت 14-ٌ 14:30 الىادي الطىجي/ وفاق طىجت  ت الٍز م طىجت القٍز  الشباخ كٍز

اضُت 14-ج 16:30 نهضت طىجت/ صباب املدًىت  ت الٍز  الشكزي  طىجت القٍز

اضُت 14-ب 18:30 نهضت بئر الضُفا/ صباب الساهُت  ت الٍز  الشاوي  طىجت القٍز

اجً 14-ج 14:30 طلبت طىجت/ هادي كزوها   بىصالح طىجت 2الٍش

اجً 14-ج 16:30 هجوم طىجت/ اهلي العوامت   الُعقوبي طىجت 2الٍش

 2021 ًولُوس 19: الاثىين

ان  قان املخباٍر  املىدوباملدًىت امللعب  د-مالساعت الفٍز

اجً 14-ب 18:30 صباب طىجت/ اجحاد السالم   الفقُهي طىجت 2الٍش

: مالحظاث
  اث بدون حمهور  .ججزر  حمُي املباٍر
 ًخعين على حمُي الفزق إلادالء بالزخص باليسبت لالعبين واملزافقين. 
  ق املحلي جوفير ذا ورقت الخحكُم3ًخعين على الفٍز

ّ
 .عىاصز امً على ألاقل وك

 ًمكً أن ٌعزف هذا البرهامج حغيرا طارئا هظزا إلكزاهاث البرمجت ببعض املالعب. 
  ًخعين على حمُي املىادًب إرسال هدُجت املباراة عبر رسالت هصُتSMS ز 0632000196 إلى الزقم الخالي  نهاًت املباراة الخقٍز

ي إلى العىوان الالكترووي الخالي  . ساعت بعد نهاًت املباراة12 خالل rapportligue@gmail.com:السَز
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