
 

 (أكابر) الدور األولتعيين الحكام لمقابالت كأس الجمهورية 

 2018سبتمبر  14يوم الجمعة 

 3الحكم  2الحكم  1الحكم  وقيتـالت ةــــابلـــــالمق الملعب

 خروبي طاوس قرير خالد 16:00 مستقبل الحمادين /  ترجي تقديدين الملعب البلدي جامعة

 هالل نوحة وخلطـــــب 10:00 القواطيني المنظر الجميل / شباب  ح المركب الوالئي الوادي

 لشهب عمومن ارـــــــــتم 10:00 نجم باب الوادي / اتحاد الحمادين الملعب البلدي تكسبت

 معاريف ابن يزة لولـــــكح 10:00 مستقبل سيدي عمران / اتحاد النزلة الملعب البلدي جامعة

 بن علي علي شبيحي بحري علواني الياس 10:00 / نصر حاسي الدالعة اتحاد حاسي الدالعة الدالعةالملعب البلدي حاسي 

 موس المال زعباط زيطــــوط 16:00 جوهرة قصر الحيران / وفاق عين ماضي الملعب البلدي قصر الحيران

 هواري قلبازة  معزوزي 10:00 رائد قلتة سيدي ساعد / وداد مدينة األغواط الملعب البلدي آفلو

 موس المال زعباط وادرــــــق 10:00 اتحاد الحاجب / نادي األغواط البلدي عين ماضيالملعب 

 بوحميدة نواصر اوالد مختار 10:00 مستقبل شباب لماضي / وداد مدينة زلفانة الملعب البلدي حاسي القارة

 الطالب الهامل جبريط 16:00 رائد شباب المنيعة / هالل بلدية غرداية الملعب البلدي حاسي القارة

 طبشي باسماعيل احمد ابرهيمس 10:00 ترجي مرماد / شبيبة زلفانة المركب الوالئي غرداية

 غزول اكشيش جزار عماد 16:00 / رائد حاسي القارة اهلي القررة  المركب الوالئي غرداية

 قرفي عفيف حاج احمد بوسكاية 16:00 مولودية المقارين / نادي بوغفالة الملعب البلدي المقارين

 قرفي نضال رامي قديري  رجــــــف 10:00 شباب تبسبست / شباب حاسي مسعود ملعب المستقبل تقرت

 أبسماعيل  بوكري واليـــم 16:00 مولودية بامنديل / مستقبل بلدة عمر الملعب البلدي أنقوسة

 بن ختو رحماني ورـــــخن 10:00 المقارينمشعل أولمبي الشعانبة / نادي  المركب الوالئي الرويسات

 زروقي خدران اكرةــبك 10:00 اتحاد الزاوية العابدية / أمل سيدي مهدي زاويةلالملعب البلدي ا

 سويلم عباس باباحمو يحي 10:00 اتحاد بلدية ورقلة / أولمبي بوعامر الملعب البلدي أنقوسة

 2018سبتمبر  15يوم السبت 

 عشبي بنونة بوقرينات 10:00 اتحاد النخلة / أولمبي الوادي الملعب البلدي الرباح

 شاللي بازين ابن علي 16:00 شباب جامعة / أمال غمرة الملعب البلدي جامعة

 مقداد ابن دانية بلحبيب 10:00 وفاق المغير / أمل سوف الملعب البلدي جامعة

 لبن علي شبيحي بحري اشورــــع 16:00 / اتحاد الخنق اتحاد العسافية الملعب البلدي العسافية

 كحلول ابن راس ابن زاهي 16:00 اتحاد بريان / أمل سريع متليلي الشعانبة المركب الوالئي غرداية

 سباسماعيل  بوكري جزار رزقي 10:00 حاسي مسعود / مولودية حاسي مسعود أ المخادمةالملعب 

 زغدي لعمامرة اويـــــح 16:00 شباب سيدي بوعزيز / شباب الحدب تقرت البلديملعب 

 معتوقي حساني اوشــــش 16:00 ورقلةمولودية سيدي سليمان / األمل  الملعب البلدي المقارين

 ابن احمد منصور دــــــعبي 10:00 وفاق مقر / وفاق ورقلة تقرت البلديملعب 

 مفيصل شنقال شــــمشي 16:00 اتحاد عين البيضاء / مولودية سكرة الملعب البلدي عين البيضاء

  نمر ق باسماعيل ع يـــقطع 16:00 مولودية سعيد عتبة / شباب قصر ورقلة الملعب البلدي أنقوسة

 رضاشبيحي  براهيمي م بورقعة صالح  16:00 اتحاد حاسي الرمل / مولودية البيضاء الملعب البلدي حاسي الرمل

 يسماعيل اب عبدو يــــحفص 10:00 نجم بوغفالة / اتحاد النزلة الملعب البلدي أنقوسة

 شرويلي افرور ومنيــــق 10:00 الهقاراتحاد مالطة / وفاق  المركب الوالئي تمنراست

 شرويلي افرور ومنيــــق 16:00 شمس األصيل تمنراست / الهالل أمشون المركب الوالئي تمنراست
 

 

 


