
 

 

 

 

 

 

 األواسط  صنف الجمهورية   لكأس  األول  الدور  برنامج
 التوقيت التاريخ الملعب المقابلة الرقم
 10011 10/10/1100 مركب الوادي اولمبيك المقرن // السوفي التضامن 10
 10011 11/10/1100 البلدي الوادي اتحاد القمار // شباب حي منظر الجميل  11
 10011 10/10/1100 البلدي المقرن  اتحاد الزقم // الحمادين اتحاد  10
 10011 10/10/1100 البلدي الرباح شهداء القمار // اتحاد النخلة  10
 10011 11/10/1100 مركب الوادي شباب القواطين // أولمبي الوادي  10
 00011 11/10/1100 البلدي لوادي اتحاد الرباح // نجم باب الوادي  10
 10011 11/10/1100 البلدي المقرن  أمل سوف // مستقبل الحمادين  10
 00011 10/10/1100 البلدي الوادي وفاق الدبيلة // اتحاد النزلة الوادي  10
 00011 10/10/1100 البلدي الوادي  اتحاد العقلة // اتحاد السوفي  10
 00011 10/10/1100 الحيرانالبلدي قصر  جوهرة قصر الحيران // شباب قصر الحيران  01
 00011 10/10/1100 البلدي الخنق  اتحاد حاسي الرمل // اتحاد الخنق  00
 10011 10/10/1100 مركب االغواط  اتحاد العسافية  // أكاديمية نجوم االغواط  01
 00011 10/10/1100 سيدي مخلوف  اتحاد االغواط // جيل بنانة  00
 10011 10/10/1100 البلدي افلو  اتحاد أفلو // القعدة  مولودية اوالد 00
 00011 10/10/1100 البلدي قلتة  وفاق عين الماضي // رائد قلتة سيد الساعد  00
 00011 10/10/1100 البلدي حاسي الدالعة  اتحاد حاسي الدالعة // نصرية حاسي الدالعة  00
 00011 10/10/1100 البيضاء البلدي وفاق البريدة // مولودية البيضاء  00
 10011 11/10/1100 مركب االغواط  وداد االغواط // أكاديمية االغواط  00
 00011 11/10/1100 مركب غرداية  رائد حاسي القارة // بودواية بريان  00
 01011 10/10/1100 مركب غرداية  أمل متليلي //ممثل رابطة غرداية  11
 01011 10/10/1100 البلدي زلفانة  متليلي ثنية // شبيبة زلفانة  10
 01011 11/10/1100 مركب غرداية  ترجى مرماد // اتحاد بريان  11
 00011 11/10/1100 البلدي حاسي القارة  مستقبل الماضي // رائد المنيعة  10
 10011 10/10/1100 البلدي ورقلة  اتحاد النقوسة // نادي بوغفالة  10
  11/10/1100 / أولمبي بوعامر // نادي سيدي خويلد  10



 00011 11/10/1100 البلدي حاسي مسعود اتحاد ورقلة // بترول حاسي مسعود  10
  11/10/1100 / مولودية سعيد عتبة // مولودية بامنديل  10

 

 00011 11/10/1100 /  مدرسة حاسي مسعود// مجمع الرياضي ورقلة  10
 00011 10/10/1100 / شباب عين القديمة //  مستقبل الرويسات 10
 00011 10/10/1100  / امل ورقلة// وفاق ورقلة  01
 00011 10/10/1100 / شباب الحدب // نجم بوغفالة  00
 00011 10/10/1100 / مشعل حاسي مسعود// اتحاد عين البيضاء  01
 00011 10/10/1100 البلدي حاسي مسعود شباب بنى ثور // مولودية حاسي مسعود  00
 00011 10/10/1100 / حاسي مسعود شباب// شباب القصر  00
 00011 10/10/1100 مستقبل تقرت  ترجى تقديدين //امل سيدي مهدي  00
 00011 10/10/1100 البلدي تماسين  نادي تقرت // القبة تماسين  00
 10011 10/10/1100 البلدي جامعة  وفاق مقر // مستقبل سيدي عمران  00
 00011 10/10/1100 البلدي بلدة عمر سيدي سليمان //مستقبل بلدة عمر  00
 00011 11/10/1100 البلدي جامعة  مولودية المقارين // شباب جامعة  00
 00011 10/10/1100 / نادي المقارين // شباب تبسبست  01
 00011 10/10/1100 / اتحاد النزلة // شباب سيدي بوعزيز  00
 00011 10/10/1100 البلدي المغير اتحاد المغير// وفاق المغير  01
 10011 10/10/1100 مستقبل تقرت  اتحاد الزاوية العابدية // تقرت 01مدرسة حى  00
 00011 10/10/1100 / نجم تقرت // قوافل المنقر 00
 00011 10/10/1100 مركب تمنراست صورو الساحلي تمنراست// شعار النهقار تمنراست 00
 00011 11/10/1100 مركب تمنراست مستقبل موفلون // سريع تمنراست 00
 00011 10/10/1100 مركب تمنراست نادي البركة //مستقبل الجماهيرية  00

 


