
 

 

 

 

 قسم تنظيم المنافسات
 

 البطولة الجهوية لفئة األواسط
 حصيلة إجمالية

 المبلغ المالحظة التاريخ المقابلة

  دج30.000,00 لفريق إتحاد الرباحغرامة مالية  23/02/2019 إتحاد الرباح/ مشعل حاسي مسعود 

  دج30.000,00لفريق أمل ورقلة غرامة مالية  22/02/2019 نادي المقارين/ أمل ورقلة 

 22/02/2019 وفاق عين ماضي/ إتحاد الخنق 
  دج30.000,00 لفريق إتحاد الخنقغرامة مالية 

  دج30.000,00 لفريق وفاق عين ماضيغرامة مالية 

  دج30.000,00 لفريق نجم باب الواديغرامة مالية  23/02/2019 نجم باب الوادي/ إتحاد النزلة 

  دج30.000,00 لفريق شباب قصر الحيرانغرامة مالية  23/02/2019 شباب قصر الحيران/ مستقبل الحمادين 

  دج30.000,00 لفريق شباب حاسي مسعودغرامة مالية  22/02/2019 شباب حاسي مسعود/ إتحاد عجاجة 

 23/02/2019 مولودية سعيد عتبة/ أتليتيك حاسي مسعود 
  دج30.000,00 لفريق أتليتيك حاسي مسعودغرامة مالية 

  دج30.000,00 لفريق مولودية سعيد عتبةغرامة مالية 

 

 المالحظة المالحظة التاريخ المقابلة

 01/03/2019 التضامن السوفي/ إتحاد األغواط 
  دج30.000,00 لفريق إتحاد األغواطغرامة مالية 

  دج30.000,00 لفريق التضامن السوفيغرامة مالية 

 01/03/2019 أولمبي المقرن/ إتحاد آفلو 
  دج30.000,00 لفريق إتحاد آفلوغرامة مالية 

  دج30.000,00 لفريق أولمبي المقرنغرامة مالية 

  دج30.000,00 لفريق مستقبل الرويساتغرامة مالية  01/03/2019 مستقبل الرويسات/ إتحاد الرباح 

  دج30.000,00 لفريق أمل ورقلةغرامة مالية  02/03/2019 أمل ورقلة/ إتحاد ورقلة 

  دج30.000,00 لفريق إتحاد عين البيضاءغرامة مالية  01/03/2019 إتحاد عين البيضاء/ هالل غرداية 

  دج30.000,00 لفريق شباب قصر ورقلةغرامة مالية  01/03/2019 شباب قصر ورقلة/ أولمبي بوعامر 

  دج30.000,00 لفريق مستقبل الحمادينغرامة مالية  01/03/2019 مستقبل الحمادين/ إتحاد النزلة 

  دج30.000,00 لفريق مولودية سكرةغرامة مالية  02/03/2019 إتحاد عجاجة/ مولودية سكرة 

 02/03/2019 إتحاد أنقوسة/ مولودية سعيد عتبة 
  دج30.000,00 لفريق مولودية سعيد عتبةغرامة مالية 

  دج30.000,00 لفريق إتحاد أنقوسةغرامة مالية 

 02/03/2019 أتليتيك حاسي مسعود/ شباب حاسي مسعود 
  دج30.000,00 لفريق شباب حاسي مسعودغرامة مالية 

  دج30.000,00 لفريق أتليتيك حاسي مسعودغرامة مالية 

  دج30.000,00 لفريق مستقبل بلدة عمرغرامة مالية  02/03/2019 مستقبل بلدة عمر/ مولودية المقارين 

 01/03/2019 رائد سيدي ساعد/ مولودية البيضاء 
  دج30.000,00 لفريق مولودية البيضاءغرامة مالية 

  دج30.000,00 لفريق رائد سيدي ساعدغرامة مالية 



 02/03/2019 نادي األغواط/ وداد األغواط 
  دج30.000,00 لفريق وداد األغواطغرامة مالية 

  دج30.000,00 لفريق نادي األغواطغرامة مالية 

 02/03/2019 مولودية أوالد القعدة/ جوهرة قصر الحيران 
  دج30.000,00 لفريق جوهرة قصر الحيرانغرامة مالية 

  دج30.000,00 لفريق مولودية أوالد القعدةغرامة مالية 

 02/03/2019 إتحاد العسافية/ إتحاد حاسي الدالعة 
  دج30.000,00 لفريق إتحاد حاسي الدالعةغرامة مالية 

  دج30.000,00 لفريق إتحاد العسافيةغرامة مالية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


