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 .لببن اليىظسف و ظميت البذسر :  و العيذجينعبذ الصمذاخشيبش:العحى العيذووححىس  بشئاظت العيذ عبذاللطيف صهىدالثاهيت عشش صوالا افتتحت الجلعت بملش العصبت بالتاسيخ املشاس إليه أعاله ورلك على العاعت 

23/03/2023 بتاسيخ28مححش سكم  

 السشيـــــــــم ظببـــــــــــــها مـــذة العلىوت والغشامت املاليت جاسيــــــخ بذايتها
 الشخــصت    كمس

 أوالبطاكت
 املبــــــــــــــــــــــاساة السئت الاظــــــم واليعب

 اللعم املمتاص

13/03/2023  
مباسجين مىكىفت + مباسجين هافزجين 

 التىسيز
 شباب ادسادب/ طلبت جطىان  هباس يىوغ العمشر  3722M98 طلبت جطىان ضشب الخصم

13/03/2023  اجحاد الشياض ي أصيال/ جىهشة العشائش  هباس محمذ الحشاق 089293M94 اجحاد الشياض ي أصيال الحصىل على إهزاسيً مباساة هافزة 

13/03/2023  هادر السىيذق/ شباب جشجيعت  هباس محمذ بىشتن 005186M95 هادر السىيذق حالت العىد+ ظب الحكم  مباسياث هافزة4 

16/03/2023  
مباسجين مىكىفت + مباسجين هافزجين 

 التىسيز
 جىهشة العشائش/ شباب بىذيبان  هباس املهذر بىعيس ن 027311M99 شباب بىذيبان جبادل الحشب مع الخصم

16/03/2023  
مباسجين مىكىفت + مباسجين هافزجين 

 التىسيز
 جىهشة العشائش/ شباب بىذيبان  هباس ظسيان الششادر 018944M00 جىهشة العشائش جبادل الحشب مع الخصم

16/03/2023  جىهشة العشائش/ شباب بىذيبان  هباس مصطسى العطاس 045160M90 جىهشة العشائش الحصىل على إهزاسيً مباساة هافزة 

 اللعم  ول 

06/03/2023  أهذلغ طىجت/ الىادر الشياض ي الحعيمف  هباس عبذ   البلاال الطاهشر  063200M99 أهذلغ طىجت الحصىل على إهزاسيً مباساة هافزة 

06/03/2023  سجاء البىغاص/ شباب أصال  مذسب مشاد بىدهان L624314 شباب أصال ظب الحكم و اكتحام معتىدع املالبغ مباسياث هافزة6+ مباسياث هافزة  9 

06/03/2023  
مباسجين مىكىفت + مباسجين هافزجين 

 التىسيز
سجاء البىغاص/ شباب أصال  هباس مشاد  صمف 050035M93 شباب أصال اتهام الحكم بالششىة  

06/03/2023 سجاء البىغاص/ شباب أصال  أمين املال محمذ العشبف حجاج L349202 شباب أصال ظب الحكم و اكتحام معتىدع املالبغ مباسياث هافزة6   

13/03/2023  
مباسجين مىكىفت + مباسجين هافزجين 

 التىسيز
وفاق أمتاس/ وفاق العىامشة  هباس يىظف أجبال 013656M02 وفاق أمتاس ظب الحكم  

13/03/2023  
مباسجين مىكىفت + مباسجين هافزجين 

 التىسيز
شباب اوالد حمايذ/ أطلغ مشجيل  هباس محمذ علل الغشواور  087231M85 شباب اوالد حمايذ ضشب أحذ الجماهير  

13/03/2023 العالم اللصشر /  هجاح طىجت هباس مىس ن هيذاس 076180M08 هجاح طىجت احتجاج عىيف مباساة هافزة   



13/03/2023  
مباسجين مىكىفت + مباسجين هافزجين 

 التىسيز
ط طىجت.ف.ا جبادل ضشب مع الخصم  090188M85 فتح الشواض ي/ ط طىجت .ف.ا هباس عمش يسا  

13/03/2023  
مباسجين مىكىفت + مباسجين هافزجين 

 التىسيز
فتح الشواض ي/ ط طىجت .ف.ا هباس بالل بىحيتال 051361M00 فتح الشواض ي جبادل ضشب مع الخصم  

13/03/2023 أجلتيك مشالوة/ الشمال اللصشر  هباس طالل خالذر 040808M01 أجلتيك مشالوة الحصىل على إهزاسيً مباساة هافزة   

13/03/2023 مباريات 3+ مباريات نافذة 3 

 موقوفة التنفيذ
شباب املالليين/ الىصش الشياض ي  مذسب محمذ أصسكان K395691 الىصش الشياض ي ظب الحكام   

13/03/2023  
مباسجين مىكىفت + مباسجين هافزجين 

 التىسيز
شباب املالليين/ الىصش الشياض ي  هباس أظامت جميم 040832M02 الىصش الشياض ي جبادل الحشب مع الخصم  

13/03/2023  
مباسجين مىكىفت + مباسجين هافزجين 

 التىسيز
شباب املالليين/ الىصش الشياض ي  هباس محمذ هشون 090576M02 شباب املالليين جبادل الحشب مع الخصم  

13/03/2023 الىادر الحعيمف/ سجاء البىغاص  إداسر  محمذ بىهادر R251961 الىادر الحعيمف احتجاج عىيف مباراة نافذة   

13/03/2023  
مباسياث مىكىفت 3+ مباسياث هافزة 3

 التىسيز
الىادر الحعيمف/ سجاء البىغاص  مذسب عماد بيشايب R242136 الىادر الحعيمف ظب الحكم  

13/03/2023 ابً بطىطت.ج الحصىل على إهزاسيً مباساة هافزة   085797M02 ابً بطىطت.ج/ هالل ظيذر ادسيغ  هباس صهشياء مىس ن  

13/03/2023  
مباساة مىكىفت + مباسجين هافزجين 

 التىسيز
جادر املعتلبل/ مذسظت العشائش  هباس محمذ عىيص LA190104 مذسظت العشائش ظب الخصم  

13/03/2023  
مباساة مىكىفت + مباسجين هافزجين 

 التىسيز
جادر املعتلبل/ مذسظت العشائش  هباس إلياط املىوف 026095M04 هادر املعتلبل ظب الخصم  

13/03/2023 شباب حيحشة/ نهحت وصان  هباس يىوغ الىسدر 049049M96 نهحت وصان الحصىل على إهزاسيً مباساة هافزة   

13/03/2023 شباب حيحشة/ نهحت وصان  هباس عبذ العالم البباسر  LF54570 شباب حيحشة الحصىل على إهزاسيً مباساة هافزة   

13/03/2023  
مباسجين مىكىفت + مباسجين هافزجين 

 التىسيز
وفاق طىجت/ حعييت جشجيعت  هباس أحمذ فاسط 095374M97 حعييت جشجيعت جبادل الحشب مع الخصم  

13/03/2023  
مباسجين مىكىفت + مباسجين هافزجين 

 التىسيز
وفاق طىجت/ حعييت جشجيعت  هباس بالل الذسكاور  044966M03 وفاق طىجت جبادل الحشب مع الخصم  

13/03/2023 نهحى هىسصياهت/ الىجم الشياض ي الطىجل  هباس املهذر العضوصر  060119M02 الىجم الشياض ي الطىجت جكعير فشصت ظاهحت للتسجيل مباساة هافزة   

13/03/2023 نهحى هىسصياهت/ الىجم الشياض ي الطىجل  هباس مىس ن بىلىب 071022M03 نهحى هىسصياهت ظلىن عىيف مباساة هافزة   

 اللعم الثاوف

06/03/2023  اجساق الباسيى/ جبل دسظت .ج هباس محمذ صصرر  L663281 اجساق الباسيى الحصىل على إهزاسيً مباساة هافزة 

06/03/2023  
مباسجين مىكىفت + مباسجين هافزجين 

 التىسيز
 اجساق الباسيى/ جبل دسظت .ج هباس هصير الحذاد L687760 جبل دسظت.ج ظب الحكم

06/03/2023  أمل طىجت/ اجحاد العىامت   هباس طاسق الكاطف 066700M05 أمل طىجت مىع فشصت ظاهحت للتسجيل مباساة هافزة 



 

 

ءمعاالعاعت الثالثت و سفعت الجلعت على   

13/03/2023  
مباساة مىكىفت + مباسجين هافزجين 

 التىسيز
 ظبىسجيىن الشاون / هجم السىيذق  هباس إلياط فاضلل 076374M07 هجم السىيذق ظب الخصم

13/03/2023  ظبىسجيىن الشاون / هجم السىيذق  هباس محمذ أمين حجل 078113M04 ظبىسجيىن الشاون  احتجاج عىيف مباساة هافزة 

13/03/2023  
مباسجين  مىكىفت + مباسجين هافزجين 

 التىسيز
 أجلتيك طىجت/ نهحت بئر الشساء  هباس محمذ الحششبي 051510M02 أجلتيك طىجت ظب الحكم


