
 

 الدور األول أواسط / برنامج مقابالت كأس الجمهورية 

 

 منطقة الوادي   
 09/10/2018يوم الثالثاء 

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت الرئيسي 1المساعد 2المساعد
 إتحاد الحمادٌن/ نجم باب الوادي  البلدي الوادي 09/10/2018 16:00 عباس صالح حوامد قديري ص

 اإلتحاد السوفً/ التضامن السوفً  مركب الوادي 09/10/2018 16:00 شاوش معتوقً حسانً

 عبٌد حوري   منصوري
 البلدي المقرن 09/10/2018 16:00

الوفاق الرٌاضً لبلدٌة / أولمبٌك المقرن 
 الدبٌلة

 13/10/2018يوم السبت    

 إتحاد الرباح/ شباب القواطٌن  البلدي الوادي 13/10/2018 09:00 الحاوي زغدي حاج أحمد شعٌب

 مستقبل الحمادٌن/ إتحاد النزلة الوادي  مركب الوادي 13/10/2018 11:00 لطرش قرفً ن قدٌري رامً
 إتحاد النخلة/ أمل سوف  البلدي الوادي 13/10/2018 12:00 عباس صالح حوامد قديري ص

 حً المنظر الجمٌل/ أولمبً الوادي  مركب الوادي 13/10/2018 09:00 عبٌد حوري   منصوري
 

 

 منطقة األغواط   

 09/10/2018يوم الثالثاء 

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت الرئيسي 1المساعد 2المساعد

 معزوزي قلبازة هواري
 البلدي آفلو 09/10/2018 16:00

شباب قصر / مولودٌة شباب أوالد القعدة 
 الحٌران

 إتحاد الخنق/ جوهرة قصر الحٌران  البلدي قصر الحٌران 09/10/2018 16:00 بلقاسمٌه بن سعد بعاج
 وفاق عٌن ماضً/ إتحاد العسافٌة  البلدي العسافٌة 09/10/2018 16:00 بوشارب معطاهلل البج

 إتحاد حاسً الدالعة/ إتحاد حاسً الرمل  البلدي حاسً الرمل 09/10/2018 16:00 زٌطوط براهٌمً م شبٌحً رضا
 إتحاد األغواط/ أكادٌمٌة نجوم األغواط  البلدي األغواط 09/10/2018 16:00 شويرف مالك خرشً

 إتحاد الصادقٌة/ نادي األغواط  مركب األغواط 09/10/2018 16:00 مرفوعه خٌاطً رابطةاألغواط

 وداد مدٌنة األغواط/ نصر حاسً الدالعة  البلدي حاسً الدالعة 09/10/2018 16:00 بن عثمان الداٌخ رابطةاألغواط
 13/10/2018يوم السبت    

 مولودٌة البٌضاء/ إتحاد آفلو  البلدي آفلو 13/10/2018 15:00 بوشارب معطاهلل بج
 



 

 منطقة غرداية   

 09/10/2018يوم الثالثاء 

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت الرئيسي 1المساعد 2المساعد

 هالل غرداٌة/ ترجً مرماد  مركب غرداٌة 09/10/2018 16:00 علوانً بامون حاج ٌحٌى
 بن حمدون بوعامر الصمد/طالب ع

 البلدي متلٌلً 09/10/2018 16:00
وداد مدٌنة / أمل سرٌع متلٌلً الشعانبة 

 زلفانة 
 أوالد مختار نواصر بوحمٌدة

 البلدي حاسً القارة 09/10/2018 15:00
ممثل / رائد شباب حاسً القارة 

 الرابطة الوالئٌة غرداٌة
 مستقبل شباب الماضً/ شبٌبة زلفانة  البلدي زلفانة 09/10/2018 15:00 سكوتً بن عمر خرازي

 13/10/2018يوم السبت    

 رائد شباب المنٌعة/ إتحاد برٌان  مركب غرداٌة 13/10/2018 15:00 شبٌحً  أوالد سعد قنده
 

 

 منطقة ورقلة   

 09/10/2018يوم الثالثاء 

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت الرئيسي 1المساعد 2المساعد

 أولمبي بوعامر/ نادي بوغوفالة  البلدي عين البيضاء 09/10/2018 13:00 بن علي ع أكشٌش عوارٌب

 نادي سيدي خويلد/ األمل الصاعد شباب ورقلة  البلدي ورقلة 09/10/2018 16:00 صٌاد دواحً عٌاض

 شباب قصر ورقلة/ األمل الرياضي ورقلة  مركب المخادمة 09/10/2018 16:00 دواحً سوٌلم بن ختو

 إتحاد عين البيضاء/ مستقبل الرويسات  مركب ورقلة 09/10/2018 16:00 كنوش قنون مٌمونً م

 وفاق ورقلة/ مولودية شباب سعيد عتبة  البلدي ورقلة 09/10/2018 13:00 فلقت عٌاض دواحً

 إتحاد ورقلة/ ممثل الرابطة الوالئية ورقلة  البلدي عين البيضاء 09/10/2018 16:00 عوارٌب بن علي ع أكشٌش

 شباب الحدب/ أتليتيك حاسي مسعود  البلدي حاسي مسعود 09/10/2018 16:00 تقرتً عصام أمقران

 12/10/2018يوم الجمعة    

 إتحاد أنقوسة/ إتحاد عجاجة  البلدي عين البيضاء 12/10/2018 15:00 مٌمونً س قنون مٌمونً م

 نجم بوغوفالة/ مولودية حاسي مسعود  البلدي حاسي مسعود 12/10/2018 10:00 جعفور أسرٌر أمقران

 نادي كرة القدم حاسي مسعود/ شباب بني ثور  مركب ورقلة 12/10/2018 09:00 براهٌمً أ باسماعٌل أ طبشً

 13/10/2018يوم السبت    

 مولودية شباب بامنديل/ شباب حاسي مسعود  حاسً مسعود 13/10/2018 11:00 تقرتً أمقران أسرٌر

 مشعل حاسي مسعود/ مولودية سكرة  عٌن البٌضاء 13/10/2018 08:00 مشٌش مفٌصل شنقال

 



 

 منطقة تقرت   

 09/10/2018يوم الثالثاء 

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت الرئيسي 1المساعد 2المساعد

شافو محمد 
 لخضر

 بوقرٌنات عشبً
 إتحاد النزلة/ مستقبل بلدة عمر  البلدي تماسٌن 09/10/2018 16:00

 شباب سيدي بوعزيز/ مولودية المقارين  البلدي المقارٌن 09/10/2018 13:00 بوخلط نوحه بن دنٌه

 إتحاد الزاوية العابدية/ نادي المقارين  البلدي المقارٌن 09/10/2018 16:00 قرٌر خروبً مقداد

 وفاق مقر/ وفاق المغير  البلدي المغٌر 09/10/2018 16:00 الناوي دربالً دٌحه

 13/10/2018يوم السبت    

 شباب تبسبست/ ت تقديدين  البلدي جامعة 13/10/2018 15:00 بوخلط بن دنٌه نوحه

 شباب جامعة/ مستقبل شباب سيدي عمران  البلدي جامعة 13/10/2018 11:00 بوخلط نوحه بن دنٌه

 نادي بلدية تقرت/ مولودية سيدي سليمان  البلدي المقارٌن 13/10/2018 11:00 قاضً توفٌق محلً بابانه

  تقرت40مدرسة / إتحاد بلدية المغير  البلدي المغٌر 13/10/2018 11:00 الناوي دربالً دٌحه

 

 

 منطقة تمنراست   

 09/10/2018يوم الثالثاء 

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت الرئيسي 1المساعد 2المساعد

 شمس األصٌل تمنراست/ وفاق الهقار  مركب تمنراست 09/10/2018 14:00 قومنً ٌوسف قومنً ع ج أفرواد

أفرواد  قومنً ٌوسف  قومنً ع ج  مستقبل موفلون / الشعار الرٌاضً نهقار  مركب تمنراست 13/10/2018 08:30

قومنً ع ج  أفرواد  قومنً ٌوسف  صورو المعلمٌن / هالل أمشون  مركب تمنراست 13/10/2018 11:00

 

 

 

 

 

 

 


