
 

 

 

 

 

 

 

  قسم تنظيم المنافسات
برنامج الدور األول لصنف  األكابر  

 الدور األول أكابر منطقة الوادي
التوكيت  التارخي  الفريق الضيف الفريق احمليل  امللعب الرمق 

 10:00 08/10/2022شباب القواطين  اتحاد النزلة الوادي  مركب الوادي   01
 10:00 08/10/2022اتحاد الهمايسة  اتحاد النخلة  البلدي النخلة   02
 / / معفى أولمبي الوادي  / 03

 الدور األول أكابر منطقة األغواط
 التوكيت  التارخي  الفريق الضيف الفريق احمليل  امللعب الرمق

 10:00 08/10/2022 نادي األغواط  الجيل الرياضي االغواط مركب االغواط 01
 15:00 07/10/2022 هالل سيدي علي االغواط اكاديمية نجوم االغواط  مركب االغواط 02
 15:00 07/10/2022 اتلتيك حاسي الرمل  شباب سيدي علي  الحاج المشري 03
 10:00 08/10/2022 امل عين ماضي  وفاق عين ماضي  البلدي عين ماضي 04
 15:00 07/10/2022 شبيبة سالم قصر الحيران  امل الغيشة  الغيشة 05
 15:00 07/10/2022 اتحاد بلدية األغواط  اتحاد حاسي الدالعة  البلدي الدالعة  06

 الدور األول أكابر منطقة غرداية
 التوكيت  التارخي  الفريق الضيف الفريق احمليل  امللعب الرمق

 16:00 07/10/2022 اهلي القرارة  ترجي مرماد مركب غرداية  01

 16:00 07/10/2022 اتحاد بريان  وداد االسماعيلي القرارة  البلدي القرارة  02

 10:00 08/10/2022 هالل غرداية  اهلي ضاية بن ضحوة  البلدي ضاية  03

 / / معفى امل ضاية بن ضحوة  / 04

 الدور األول أكابر منطقة ورقلة
 التوكيت  التارخي  الفريق الضيف الفريق احمليل  امللعب الرمق

 10:00 07/10/2022 نجم بوغفالة  مدرسة المجمع الرياضي ورقلة  البلدي ورقلة 01

 10:00 08/10/2022 مولودية حاسي مسعود امل الصاعد ورقلة  البلدي ورقلة 02

 الدور األول أكابر منطقة تقرت
 التوكيت  التارخي  الفريق الضيف الفريق احمليل  امللعب الرمق

 15:00 07/10/2022 مدرسة الكروية امل النزلة نادي لقراف البلدي الحجيرة 01

 10:00 08/10/2022 نادي ام الطيور اتحاد المغير البلدي جامعة  02

 10:00 08/10/2022 شباب جامعة قوافل المنقر البلدي النقر 03

 10:00 07/10/2022 امل سيدي المهدي مستقبل سيدي عمران البلدي سيدي عمران 04

 15:00 07/10/2022 مولودية المقارين وفاق المغير البلدي جامعة  05

 10:00 08/10/2022 شباب سيدي بوعزيز نادي المقارين 5000المقارين  06



 الدور األول أكابر منطقة تمنراست 
 التوكيت  التارخي  الفريق الضيف الفريق احمليل  امللعب الرمق

 10:00 07/10/2022 ليفر سيتي اقبور عين صالح مستقبل الجماهيرية عين صالح ملعب الفقارة  01
 15:30 07/10/2022 اولمبي فقارة الزوي رجاء عين صالح ملعب الفقارة 02
 10:00 08/10/2022 امل الشويطر نادي تحت القصر عين صالح ملعب الفقارة 03
 / / معفى شباب بلدية عين صالح / 04
 10:00 08/10/2022 شمس االصيل تمنراست وفاق صورو تمنراست مركب تمنراست  05
 15:00 08/10/2022 نجوم اهقار تمنراست شعار نهقار تمنراست مركب تمنراست 06
 / / معفى اهلي تهقارت تمنراست / 07

 


