
 
 

 رابطة المنستیر
 لھذا األسبوعالمقابالت الریاضیة  برنامج

 

 التاریخ الفضاء الریاضي التوقیت فریق المضیفال الفریق الزائر الصنف االطار     
 02/12/2016 المصدور 00و14 فتح منزل كامل نادي بنبلة اصاغر بطولة الشبان

  المصدور 00و12 منزل كاملفتح  نادي بنبلة اداني 
  كركر 00و13 فتح منزل كامل كوكب منزل النور اواسط بطولة الشبان

  منزل فارسي 30و10 شبیبة بومرداس النادي االولمبي بالبرادعة اصاغر 
  الرجیش 00و12 مستقبل الرجیش االفق الریاضي بكركر  
  المھدیة 00و12 1مكارم المھدیة  مشعل السواسي  
  جمال 00و12 نھضة جمال امل منزل حرب  

  منزل فارسي 30و14 نادي منزل فارسي نجم زاویة قنطش  نصر طوزة
  بنان 00و12 نادي خنیس نادي قصر ھالل  
  المصدور 00و12 نصر المصدور سھم زرمدین  
 03/12/2016 قصیبة المدیوني 00و12 اتحاد القصیبة غزال البقالطة  

  صیادة 30و10 شبیبة لمطة نسر طبلبة  نادي اھلي بوحجر
  المكنین 00و12 سبورتینغ المكنین بعث بنان  
  صیادة 30و14 نادي كرة القدم بصیادة 2مكارم المھدیة   
  منزل فارسي 30و08 شبیبة بومرداس النادي االولمبي بالبرادعة اداني 
  الرجیش 00و10 مستقبل الرجیش االفق الریاضي بكركر  

  المھدیة 00و10 1مكارم المھدیة  مشعل السواسي  عمیرة التوازرةبعث 
  جمال 00و10 نھضة جمال امل منزل حرب  

  منزل فارسي 30و12 نادي منزل فارسي نجم زاویة قنطش  نصر طوزة
  بنان 00و10 نادي خنیس نادي قصر ھالل  
  المصدور 00و10 نصر المصدور سھم زرمدین  



  قصیبة المدیوني 00و10 اتحاد القصیبة غزال البقالطة  
  صیادة 30و08 شبیبة لمطة نسر طبلبة  نادي اھلي بوحجر

  المكنین 00و10 سبورتینغ المكنین بعث بنان  
 03/12/2016 صیادة 30و12 نادي كرة القدم بصیادة 2مكارم المھدیة   
  قصیبة المدیوني 00و14 نادي بنبلة نادي خنیس مدارس 

  المسعدین 00و14 فتح منزل كامل كوكب منزل النور اكابر بطولة الرابطة 
  قصیبة المدیوني 00و14 اتحاد القصیبة  بعث بنان  الجھویة

  المنستیر 00و14 نادي خنیس نصر المصدور  
  زاویة قنطش 00و14 نصر طوزة شبیبة لمطة  

  جمال 00و14 نھضة جمال االفق الریاضي بكركر  امل منزل حرب
  طبلبة 00و14 نسر طبلبة نادي كرة القدم بصیادة  
  بني حسان 00و14 برق بني حسان شبیبة بومرداس  
  منزل فارسي 00و14 نادي منزل فارسي سھم زرمدین  

  قصیبة المدیوني 00و12 اتحاد القصیبة  بعث بنان اواسط بطولة الشبان
 04/12/2016 المنستیر 00و12 نادي خنیس نصر المصدور  
  زاویة قنطش 00و12 نصر طوزة شبیبة لمطة  
   اجلت نھضة جمال االفق الریاضي بكركر  

  طبلبة اجلت نسر طبلبة نادي كرة القدم بصیادة  امل منزل حرب
  بني حسان 00و12 برق بني حسان شبیبة بومرداس  
  منزل فارسي اجلت نادي منزل فارسي سھم زرمدین  
  قصر ھالل 00و12 نادي بوحجر المھدیة مكارم  

  قصور الساف 00و11 بالبرادعة النادي االولمبي مستقبل الرجیش  نادي قصر ھالل
  قصور الساف 00و13 اتحاد قصور الساف مشعل السواسي  

  المكنین اجلت سبورتینغ المكنین القطب الریاضي بالساحل  نادي بنبلة
  جمال 00و10 نھضة جمال  نادي منزل فارسي  كأس تونس

  المكنین 00و10 سبورتینغ المكنین نسر طبلبة  
  المصدور 30و12 كوكب منزل النور برق بني حسان اصاغر بطولة الشبان



       
 
 
 
 

 

  المصدور 30و10 كوكب منزل النور برق بني حسان اداني 
  كركر 00و10 القطب الریاضي بالساحل عمیرة الحجاج  
  زاویة قنطش 00و10 نصر طوزة 1المنستیري االتحاد  مدارس 
  منزل فارسي 00و12 نادي منزل فارسي امل منزل حرب  
  بني حسان 00و10 برق بني حسان نھضة جمال  
  زرمدین 00و10 فتح منزل كامل سھم زرمدین  
  المصدور 30و14 نصر المصدور نجم زاویة قنطش  
  ھالل قصر 00و10 نادي قصر ھالل 1نسر طبلبة   
  صیادة 00و12 شبیبة لمطة نادي بوحجر  
  قصیبة المدیوني 00و10 اتحاد القصیبة غزال البقالطة  
  المصدور 00و09 كوكب منزل النور بعث بنان  
 04/12/2016 صیادة 00و10 نادي كرة القدم بصیادة سبورتینغ المكنین  
  المنستیر 00و09 2االتحاد المنستیري  2مكارم المھدیة   
  منزل فارسي 00و10 شبیبة بومرداس اتحاد الشراحیل  
  كركر 00و12 مشعل السواسي مستقبل الرجیش  
  قصور الساف 00و09 بالبرادعة النادي االولمبي اتحاد قصور الساف  
  منزل فارسي 30و08 عمیرة الحجاج االفق الریاضي بكركر  
  طبلبة 00و10 2نسر طبلبة  القطب الریاضي بالساحل  


