
 

 

 

ت للبرمجت و املطابلاث  اللجىت الجهٍو

 بزهامج بعولت اللطم الثالث

 11/12/2021:الطبذ

ان  لان املخباٍر املىدوب املدًىت امللعب د -مالطاعت الفٍز

ج ظىجت  و / ضبورجِىغ أٍر اجً ب -3 14:00اجداد الباٍر غبعت ظىجت  2الٍش

اجً أ -3 16:00هجاح ظىجت / غباب ادرادب  بىعبدالغفور ظىجت  2الٍش

اضُت و -3 14:00الػمال اللصزي / غباب مغوغت  ت الٍز الزوداوي ظىجت اللٍز

ظ / ف ص ظىجت  اضُت د -3 16:00هالل ضُدي ادَر ت الٍز كدًزو ظىجت اللٍز

الفلُهي  ظىجتاملزص ٌ -3 14:00مولودًت جعوان / نهضت بئر الػفا 

الػمس ي ظىجت املزص ٌ -3 16:00املد الاسرق / نهضت ظىجت 

اخزموع اضاكً اللزوي ٌ -3 15:00غباب اوالد خمُد / غباب جزحِطذ 

اجزي الحطُمت ميرادور ط -5 15:00ابً خدًفت .ج/ فخذ الزواض ي 

بومهدي جعوان جمودة س -4 16:00وفاق أمخار / املغزب الخعواوي ب 

 12/12/2021:الاخد

ان  لان املخباٍر املىدوب املدًىت امللعب د -مالطاعت الفٍز

اضُت أ -3 11:00غباب خُضزة / أظلظ ظىجت  ت الٍز  العاجمظىجت اللٍز

اهت / غباب الطاهُت  اضُت  و-3 16:00نهضت كورٍس ت الٍز الشاوي ظىجت اللٍز

املصموض ي العزائؼ البلدي ج -3 11:30وفاق ظىجت / مدرضت العزائؼ 

اض ي العىجي / رحاء العزائؼ  العطزي العزائؼ البلدي د -3 16:00الىصز الٍز

اجً د -3 12:00وفاق أمطا /  غباب ظىجت  ي لالشكالظىجت  2الٍش

الجُاللي ظىجت املزص  أ-3 12:00نهضت املضُم / هجوم ظىجت 

هموع ظىجت املزص ب -3 14:00غباب أسال / هادي  الغىدوري 

لحمز ظىجت املزص ٌ -3 16:00اجداد الطالم / حمعُت ابً بعوظت 

اخزموع اضاكً اللزوي  ط -5 13:00أمل امشورن  /  اجداد كخامت 

خموع  اضاكً اللزوي د-3 15:00 رهان الطاهُت/  جدغُين كخامت . ج

الضُاف العوامزة اللزوي س -3 14:00أوملبُك وادالو / ضوق العلبت .ج

الحمومي العوامزة اللزوي ب -3 16:00فخذ ظىجت / وفاق العوامزة 

العمزاوي جعوان  3املاللينب -3 14:00خطيُت ظىجت / أظلظ مزجُل 

عُدون جعوان  3املاللينج -3 16:00 ظىجت أهدلظ/ غباب املاللُين .ج

بزوخو امطا اللزوي و -3 15:00هادي كوروها / هادي مزجُل 

اًذ عمزان جعوان  1املاللينج -3 15:00غباب الطعادة  / ألاسهزغباب 

اسركان الحطُمت  مُمون العزص ي ط -5 15:00هادي بوكُدارن / الىادي الحطُمي 

 الخارحِطتيأصُلت البلدي ج -3 15:00الىادي العىجي / املدُغ الاصُلي 

بىعكي وسان البلدي أ -3 16:00أهلي العوامت / نهضت وسان 

بىعِس ى املضُم البلدي و -3 16:00أمل رأص لوظا / أحاكظ املضُم 

 :مالخظاث

  حمهور ججزى املباراة بدون. 

 ذا وركت الخدكُمعلى الفٍزم
ّ
 . املضُف جوفير ألامً بامللعب وك

  م املضُف أداء واحب الخدكُم كامال  .واحب الخىلل+ على الفٍز

 واقي الطاق إحباري لجمُع الالعبين . 

 ًمكً أن ٌعزف هذا البرهامج حغيرا ظارئا هظزا إلكزاهاث البرمجت ببعض املالعب. 

  ًخعين على حمُع املىادًب إرضال هدُجت املباراة عبر رضالت هصُتSMS فور نهاًت املباراة 0632000172او  0664608839 إلى الزكم الخالي                                                     

ع إلى العىوان الالكترووي و ز الطَز .  ضاعت بعد نهاًت املباراة12 خالل  rapport.commissaire.ligue@gmail.com  :الخاليالخلٍز
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