
 

 

 

 

 

 قسم تنظيم المنافسات

 01محضر رقم: 
 10/09/2018جلسة يوم: 

 

 :جدول األعمال
 رزنامة المقابالت أكابر، أواسط و أصاغر -
 الدور األول لكأس الجمهورية أكابرمقابالت برنامج  -

 

 رزنامة المقابالت
 الموقع االلكتروني للرابطة تصفحلإلطالع على رزنامة المقابالت لفئة األكابر، األواسط و األصاغر يرجى 

www.lrfouargla.com 
 

 الدور األول لكأس الجمهورية أكابرمقابالت برنامج 
 2018سبتمبر  14يوم الجمعة 

 التـوقيت الفريق الضيف الفريق المحلي الملعب

 10:00 شباب القواطين حي المنظر الجميل المركب الوالئي الوادي

 10:00 اتحاد الحمادين نجم باب الوادي الملعب البلدي تكسبت

 10:00 اتحاد النزلة مستقبل سيدي عمران الملعب البلدي جامعة

 10:00 نصر حاسي الدالعة اتحاد حاسي الدالعة الملعب البلدي حاسي الدالعة

 16:00 وفاق عين ماضي جوهرة قصر الحيران الملعب البلدي قصر الحيران

 10:00 وداد مدينة زلفانة مستقبل شباب لماضي الملعب البلدي حاسي القارة

 16:00 هالل بلدية غرداية رائد شباب المنيعة الملعب البلدي حاسي القارة

 10:00 شبيبة زلفانة ترجي مرماد المركب الوالئي غرداية

 16:00 رائد حاسي القارة رةااهلي القر المركب الوالئي غرداية

 16:00 نادي بوغفالة المقارين مولودية الملعب البلدي المقارين



 16:00 مستقبل بلدة عمر بامنديل مولودية الملعب البلدي أنقوسة

 10:00 نادي المقارين مشعل أولمبي الشعانبة الملعب البلدي عين البيضاء

 10:00 أمل سيدي مهدي اتحاد الزاوية العابدية زاويةالملعب البلدي ال

 10:00 أولمبي بوعامر ورقلةاتحاد بلدية  الملعب البلدي أنقوسة

 
 2018سبتمبر  15 السبتيوم 

 التـوقيت الفريق الضيف الفريق المحلي الملعب

 10:00 أولمبي الوادي اتحاد النخلة الملعب البلدي الرباح

 16:00 أمال غمرة شباب جامعة الملعب البلدي جامعة

 16:00 اتحاد الخنق اتحاد العسافية الملعب البلدي العسافية

 اتحاد بريان المركب الوالئي غرداية
أمل سريع متليلي 

 الشعانبة
16:00 

 16:00 األمل ورقلة مولودية سيدي سليمان الملعب البلدي المقارين

 10:00 وفاق ورقلة وفاق مقر ملعب البلدي تقرت

 16:00 مولودية سكرة اتحاد عين البيضاء الملعب البلدي عين البيضاء

 16:00 شباب قصر ورقلة مولودية سعيد عتبة أنقوسةالملعب البلدي 

 16:00 مولودية البيضاء اتحاد حاسي الرمل الملعب البلدي حاسي الرمل

 10:00 اتحاد النزلة نجم بوغفالة الملعب البلدي أنقوسة

 10:00 وفاق الهقار اتحاد مالطة المركب الوالئي تمنراست

 16:00 الهالل أمشون تمنراست شمس األصيل المركب الوالئي تمنراست

 
 
 

 المسير اإلداري للجنة تنظيم المنافسات                                                                    
 محمد األخضر نملي                                                                             


