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عبذ إلاله  محمذ مىصىر الصبيحي والعافيت، عبذالطيف ػيالن، وعضىيت السادةعمزالسيذ  بزئاست الخامستمساء، الساعت أعاله على    عقذث اللجىت الجهىيت لكزة القذم املتىىعت اجتماعها بالتاريخ املضار إليه 

 .العافيت

2022-02-17: بتاريخ05محضز رقم   

 الفزيـــــــــق مـــذة العقىبت والؼزامت املاليت سببـــــــــــــها جاريــــــخ بذاًتها
ر الزخــصت   

  أوالبطاقت
 املبــــــــــــــــــــــاراة الفئت الاســــــم واليسب

 القسم املمتاس

2022-01-17 طلبت جطىان / فتح امشورن  الكبار  عصام املحمذي  RB2931 فتح امشورن  مبارة واحذة   الحصىل على اهذاريً    

2022-01-24  وسب الحكم  
 مبارياث 2 +  هافذة مبارياث2

 مىقىفت التىفيذ  
هامبىرغ طىجت / صباب امشورن  الكبار  كزيم الهىوي  RB2232 صباب امشورن   

2022-01-31  سب الحكم  
 مبارياث 2 +  هافذة مبارياث2

 مىقىفت التىفيذ
الىصز القصزي / مستقبل مزجيل  الكبار  محمذ مشوسي  LB244137 الىصز القصزي   

 القسم الثالث

مىلىدًت وسان   مبارة واحذة  الحصىل على اهذاريً 23-01-2022 L175313  عالل الحسمي مىلىدًت وسان  / لؤلؤة الضاون  الكبار

مىلىدًت وسان   مبارة واحذة  جكسير فزصت سائحت لتسجيل  23-01-2022 L182896 مىلىدًت  وسان / لؤلؤة الضاون  الكبار داوما  بًعماد

أمل اسمىرن ش  مبارة واحذة جكسير فزصت ساهحت للتسجيل  23-01-2022 R351161  حمشة بىسختي اهتر جطىان  / أمل اسمىرن  صباب  الكبار

وسان   مىلىدًت مبارة واحذة اللعب العىيف 17-02-2022 L186850  حسام البروري مىلىدًت وسان  / اسمىرن أمل صباب  الكبار

مىلىدًت وسان    مبارة واحذة  الحصىل على اهذاريً  17-01-2022 GM83646  خالذ الضفعي مىلىدًت وسان  / اسمىرن أمل صباب  مسير 

أوس مزوان  L645896     جطىان سيتي    مبارة واحذة  فزصت ساهحت للتسجيل  16-01-2022 أوملبيك وسان  / جطىان سيتي  الكبار

 القسم الزابع 

لخصمسب ا 07-02-2022  
مبارة + جان هافذجان مبار

 مىقىفت التىفيذ
هصز مزجيل  سكزياء بً سكزي  104483 هصز مزجيل / نهضت إساكً  الكبار



 

ء مساالسادست والىصفو رفعت الجلست على   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لخصمسب ا 07-02-2022  
مبارة + جان هافذجان مبار

 مىقىفت التىفيذ
نهضت اساكً  سكزياء الحذاد  188809 هصز مزجيل / نهضت إساكً  الكبار

 ضزب الخصم 23-01-2022
مبارة + جان هافذجان مبار

 مىقىفت التىفيذ
هصز مزجيل   LE27547  مىير  عمزان هجىم بىػاس طىجت  / هصز مزجيل  الكبار 

23-01-2022 
 ضزب الخصم 

مبارة + جان هافذجان مبار

 مىقىفت التىفيذ
هصز مزجيل   LE32998   مزوان بؼار

 الكبار 
هجىم بىػاس طىجت  / هصز مزجيل 

23-01-2022 
 ضزب الخصم

مبارة + جان هافذجان مبار

 مىقىفت التىفيذ
هجىم بىػاس طىجت  إبزاهيم مهيب   187621

 الكبار 
هجىم بىػاس طىجت  / هصز مزجيل 

استعمال الهاجف والتصىيز مً  23-01-2022

 دكت الاحتياط
هجىم بىػاس طىجت  مبارة واحذ KB434853   طزيق الذامىن

 مسير 
هجىم بىػاس طىجت  / هصز مزجيل 

أمل وريزة  مبارة واحذ  اهذاريًعلى حصىل ال 24-01-2022 أسامت  حزوش  162043 هصز مزجيل  / أمل وريزة  الكبار


