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. بىكعيج  وعبذاللادس– عبذ الصمذاخشيبش: العادة ألاعحاء بححىس  و اللطيف صكىد بشئاظت العيذ عبذ معاءالشابعت افتتحت الجلعت بملش العصبت بالتاسيخ املشاس إليه أعاله ورلك على العاعت 
  

  2022-07-03بتاسيخ  -اللعم الثالث -جذغين كتامت/ مباساة العذ النهائيت سحاء البىغاص. 

 حىل الخسائش الناججت عن جكسير كشاس ي امللعب و الكخابت على جذساهه من طشف جمهىس فشيق جذغين كخامت خالل املباساة السذ النهائيت 2022-07-05بناء على مشاسلت مذيش ملعب القشيت الشياضيت بخاسيخ 

 . دسهم كخعىيض عن هزه الخسائش1500فقذ قشسث لجنت الخأريب و الشوح الشياضيت حغشيم فشيق جذغين كخامت بمبلغ ,  بين فشيق سجاء البىغاص و فشيق جذغين كخامت 2022-07-03اللتي أجشيت يىم ألاحذ 
 

ء معاالعاعت الخامعت والىصفو سفعت الجلعت على   
 

2022-07-22 :  بتاسيخ36 مححش سكم  

 الفشيـــــــــم مـــذة العلىبت والغشامت املاليت ظببـــــــــــــها جاسيــــــخ بذاًتها
 أو  الشخــصتكمس

 البطاكت
 املبــــــــــــــــــــــاساة الفئت الاظــــــم واليعب

 الفئاث الصغشي 

28-06-2022  شباب بً دًبان/ سحاء بني مكادة  حامل أمتعت محعً بىشمال 51675 سحاء بني مكادة مباسة هافزة احتجاج عىيف 

30-06-2022  مذسظت العشائش/ طلبت طىجت  صغاس معتز املىصىسي 184850 مذسظت العشائش مباسة هافزة الحصىل على إهزاسيً 

4-07-2022  وفاق طىجت/ املذ إلاصسق  فتيان حمضة أمشحال 168997 وفاق طىجت مباسة مىكىفت التىفيز+ مباسجين هافزجين  ضشب الخصم 

4-07-2022  وفاق طىجت/ املذ إلاصسق  فتيان عبذ   الذبىن  171687 املذ إلاصسق مباسة مىكىفت التىفيز+ مباسجين هافزجين  ضشب الخصم 

06-07-2022  اجحاد طىجت الباليت/ سحاء بني مكادة  معير أحمذ عمشو  51216 سحاء بني مكادة مباسة هافزة احتجاج عىيف 

06-07-2022  اجحاد طىجت الباليت/ سحاء بني مكادة  شبان ًاظين بلهشاط 169423 سحاء بني مكادة مباسة هافزة احتجاج عىيف 

06-07-2022  اجحاد طىجت الباليت/ سحاء بني مكادة  شبان أًمً املعماس 167160 سحاء بني مكادة مباسجين مىكىفتا التىفيز+ مباسجين هافزجين  ظب الحكم 

07-07-2022  وداد طىجت/ أحاكغ طىجت  فتيان محمذ أمين حىالي 164509 أحاكغ طىجت مباسجين مىكىفتا التىفيز+ مباسجين هافزجين  ظب الحكم 

07-07-2022 مباسة مىكىفت التىفيز+  مباسجين هافزجين  ضشب الخصم   املذ ألاصسق/ إجحاد طىجت  فتيان ظعذ مشون 168866 اجحاد طىجت 

07-07-2022  املذ ألاصسق/ إجحاد طىجت  فتيان املذون عبذ الىىس  161952 اجحاد طىجت مباسة هافزة الحصىل على إهزاسيً 

07-07-2022 ظتت اشهش مىكىفت التىفيذ+ ظتت اشهش هافذة  محاولت ضشب الحكم   املذ ألاصسق/ إجحاد طىجت  فتيان أششف حشفشاط 177642 املذ ألاصسق 

07-07-2022 ظتت اشهش مىكىفت التىفيذ+ ظتت اشهش هافذة  محاولت ضشب الحكم   املذ ألاصسق/ إجحاد طىجت  فتيان عثمان بىمهذي 185759 املذ ألاصسق 

07-07-2022 ظتت اشهش مىكىفت التىفيذ+ ظتت اشهش هافذة  محاولت ضشب الحكم   املذ ألاصسق/ إجحاد طىجت  فتيان محمذ كىبىسي 168993 املذ ألاصسق 


