
 

 

 

 

 األواسط  صنف اجلمهورية   لكأس  الثاني  الدور تعيينات احلكام

 التوقيت ريخالتا 10الحكم  10الحكم  10الحكم  الملعب المقابلة الرقم
 01:11 01/01/9102 شريط امان اهلل  د مقدو   الواديالبلدي  الحمادين.إ// تضامن السوفي 10
 01:11 01/01/9102 عزي   معتوقي  عبيد  الوادي مركب امل سوف // أولمبي الوادي  19
 01:11 01/01/9102 منصور عبيدي  لطرش  البلدي الرباح اتحاد السوفي // اتحاد النخلة  10
 00:11 01/01/9102 قديري رامي رزيق عباس البلدي الوادي وفاق دبيلة.// نزلةالوادى 10
 01:11 02/01/9102 زعبان حنيشي  هواري مخلوفسيدي البلدي  اتحاد االغواط// جيل بن نانة  10
 00:11 01/01/9102 زعبان  سعادة  خياطي  البلدي القلتة  نصرية حاسي الدالعة // قلتة سيد ساعد  10
 01:11 01/01/9102 البج نقاز قلبازة  البلدي البيضاء اكاديمية االغواط // مولودية البيضاء  10
 00:11 01/01/9102 طالب عبد الصمد بوعامر  بن حديد  البلدي زلفانة  اتحاد بريان // شبيبة زلفانة 11
 00:11 01/01/9102 بن عومر  موسلمال  قوادر  البلدي بريان  هالل غرداية // جيل بودواية بريان  12
 01:11 01/01/9102 عاصم  زياد  بوغابة عبد اهلل البلدي سيدي خويلد اولمبي بوعامر // نادى بوغفالة  01
 00:11 01/01/9102 بوغابة عبد اهلل بومادة  دواحى بدر  البلدي ورقلة  امل صاعد ورقلة.//مدرسة االمل 00
 00:11 02/01/9102 شاللي بن ختو بوغابة ع الرحيم البلدي عين البيضاء عين القديمة.//مستقبل الرويسات 09
 00:11 01/01/9102 خناق عاصم  بدة  البلدي عين البيضاء  وفاق ورقلة // اتحاد عين البيضاء  00
 01:11 01/01/9102 ميمونى سفيان صياد كنوش البلدي ورقلة  مجمع الرياضي ورقلة // شباب بني ثور  00
 00:11 01/01/9102 طبوشة   فورورو  بوهريرة   تماسين البلدي نادى تقرت.//قبة تماسين  00
 00:11 01/01/9102 محلي  نيوة  بوقرينات البلدي زاوية العابدية مستقبل بلدة عمر // وفاق مقر  00



 01:11 01/01/9102 بن عروس  ناوي  ختة  البلدي جامعة  شباب تبسبست// شباب جامعة  00
 00:11 01/01/9102 بنونة  بابانة  قاضي توفيق البلدي تقرت وفاق المغير // اتحاد النزلة  01
 01:11 01/01/9102 مقداد طاوس  خذران  البلدي زاوية العابدية قوافل المنقر // اتحاد الزاوية العابدية  02
 01:11 مؤجل رابطة ا أرابطة  بلخيرة  ايليزيمركب  وفاق الدبداب// وفاق جانت  91
 00:11 01/01/9102 بركاوي  افرواد قومني  مركب تمنراست مستقبل موفلون// شعار نهقار تمنراست  90
 00:11 01/01/9102 فاندي  شرويلي فراجي  عين صالح وفاق الري الهقار // نادي الرياضي سالفين  99

 األواسط  صنف اجلمهورية   لكأس  الثاني  الدور تعيينات مقابالت املؤجلة من  

 00:11 99/01/9102 منصور  معتوقي  شاوش مركب الوادي  (وفاق الدبيلة . نزلة الوادي ) نادى  منظر الجميل 10
 00:11 99/01/9102 بوغابة اهلل بن ختو  باباحمو  أ البلدي عين البيضاء (امل الصاعد ورقلة . مدرسة االمل ) اتحاد ورقلة  19
 00:11 99/01/9102 عبدو  يحي  باسمعيل تمار  البلدي عين البيضاء شباب ح مسعود( شباب عين القديم . مستقبل الرويسات ) 10
 00:11 99/01/9102 بن عروس   ختة  ناوي  البلدي جامعة  (نادي تقرت . قبة تماسين ) ترجى تقديدين  10
 00:11 99/01/9102 البج حنيشي  معزوزي البلدي االغواط (اتحاد االغواط// جيل بن نانة ) اكاديمية االغواط 10

 


