
 برنامج مقابالت كأس الجمهورٌة

 الدور األول أشبال و أصاغر
 

 منطقة الوادي

 التارٌخ الملعب الفرٌق الضٌف الفرٌق المحلً
 الوقت
 أشبال

 الوقت
 أصاغر

 3الحكم  2الحكم  1الحكم 

   قديري ع ح 10:30 09:00 31/10/2018 مركب الوادي التضامن السوفي وفاق بلدية الدبيلة

   معتوقي 14:30 13:00 31/10/2018 البلدي الرباح االتحاد السوفي إتحاد الرباح

   ليسود 14:30 13:00 31/10/2018 البلدي المقرن إتحاد الحمادين أولمبيك المقرن

 

 

 منطقة األغواط

 التارٌخ الملعب الفرٌق الضٌف الفرٌق المحلً
 الوقت
 أشبال

 الوقت
 أصاغر

 3الحكم  2الحكم  1الحكم 

   بوشارب --- 09:00 31/10/2018 البلدي قصر الحيران إتحاد آفلو شباب قصر الحيران

   بن قسمية 17:30 - 31/10/2018 البلدي األغواط أمل عين ماضي أمل السهوب

   بعاج - 16:00 31/10/2018 البلدي األغواط أمل عين ماضي إتحاد الصادقية

   بن ساعد 14:30 13:00 31/10/2018 مركب األغواط هالل شباب األغواط أكاديمية نجوم األغواط

 

 منطقة غرداٌة

 التارٌخ الملعب الفرٌق الضٌف الفرٌق المحلً
 الوقت
 أشبال

 الوقت
 أصاغر

 3الحكم  2الحكم  1الحكم 

   بونوة 10:30 09:00 31/10/2018 البلدي زلفانة شبيبة زلفانة وداد زلفانة

   شبيحي ب ع 10:30 09:00 31/10/2018 مركب غرداية ترجي مرماد إتحاد بريان

   قندة 14:30 13:00 31/10/2018 مركب غرداية ممثل الرابطة الوالئية غرداية هالل غرداية

   أوالد المختار --- 13:00 31/10/2018 البلدي حاسي القارة رائد شباب حاسي القارة رائد شباب المنيعة

 

 



 منطقة ورقلة

 التارٌخ الملعب الفرٌق الضٌف الفرٌق المحلً
 الوقت
 أشبال

 الوقت
 أصاغر

 3الحكم  2الحكم  1الحكم 

   جزار ع 10:30 09:00 31/10/2018 البلدي بامنديل  إتحاد عين البيضاء مولودية بامنديل

   صياد 14:30 13:00 31/10/2018 البلدي بامنديل أولمبي بوعامر مدرسة المجمع الرياضي ورقلة

   خديم --- 13:00 31/10/2018 البلدي الرويسات شباب بني ثور مولودية سكرة

   شاللي 11:00 09:30 31/10/2018 البلدي حاسي مسعود مدرسة األمل ورقلة نادي كرة القدم حاسي مسعود

   شاللي 14:30 13:00 31/10/2018 البلدي حاسي مسعود مشعل تقرت سبورتينغ حاسي مسعود

    معـفـى مولودية حاسي مسعود

 

 

 

 منطقة تقرت

 التارٌخ الملعب الفرٌق الضٌف الفرٌق المحلً
 الوقت
 أشبال

 الوقت
 أصاغر

 3الحكم  2الحكم  1الحكم 

   بكاكرة 10:30 09:00 31/10/2018 المستقبل تقرت مولودية سيدي سليمان أمل سيدي مهدي

   شافو 10:30 09:00 31/10/2018 البلدي تقرت مولودية المقارين وفاق مقر

   تنعمري 17:30 16:00 31/10/2018 المستقبل تقرت شباب جامعة إتحاد النزلة

   بن شبيبة 14:30 13:00 31/10/2018 المستقبل تقرت إتحاد الزاوية العابدية نادي تقرت

   قاضي ت --- 13:00 31/10/2018 البلدي تقرت ترجي تقديدين شباب سيدي بوعزيز

   قاضي أ - 15:00 31/10/2018 البلدي تبسبست  تقرت40مدرسة  شباب تبسبست

   قاضي أ 10:30 - 31/10/2018 البلدي تبسبست إتحاد بلدية المغير  تقرت40مدرسة 

    معفى أصاغر شباب تبسبست

 

 

 

 

 


