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 .لببن اليىظسف و ظميت البذسر :  و العيذجينعبذ الفمذاخشيبؾ:العحى العيذووححىس  بشئاظت العيذ عبذاللطيف صهىدالثاهيت بعذ الضوال افتتحت الجلعت بملش العفبت بالتاسيخ املؽاس إليه أعاله ورلك على العاعت 
  

23/02/2023 بتاسيخ 22مححش سكم  

 السشيـــــــــم ظببـــــــــــــها مـــذة العلىوت والغشامت املاليت جاسيــــــخ بذايتها
 الشخــفت    كمس

 أوالبطاكت
 املبــــــــــــــــــــــاساة السئت الاظــــــم واليعب

 اللعم املمتاص     

13/02/2023  ؼباب أـيال/ ب مغشب طىجت .أ.ط هباس محمذ العاهلي 027153199 ؼباب أـيال الحفىل على إهزاسيً مباساة هافزة 

13/02/2023  ؼباب أـيال/ ب مغشب طىجت .أ.ط هباس جالل ابىالؿ 032602M90 ؼباب أـيال الحفىل على إهزاسيً مباساة هافزة 

13/02/2023  هادر السىيذق/ جىهشة العشائؾ  هباس محمذ الىاجي 032519M00 هادر السىيذق الحفىل على إهزاسيً مباساة هافزة 

13/02/2023  طلبت جطىان/ سجاء الحعيمت  هباس بالل عالػ 004821M99 سجاء الحعيمت الحفىل على إهزاسيً مباساة هافزة 

14/02/2023  
مباسجين + مباسجين هافزجين 

 مىكىفت التىسيز
 سجاء ببي مكادة/ جىهشة معىاهت  هباس خالذ أيت ظعيذ 010179M03 جىهشة معىاهت ظب الحكم

20/02/2023  
د غشامت 1000+ مباسياث هافزة 8

 ماليت
 طلبت طىجت/ أمل السىيذق  هباس محمذ بىلهمغ 031528M02 طلبت طىجت ضشب املىذوب

 اللعم الثاوف

06/02/2023  
مباسجين + مباسجين هافزجين 

 مىكىفت التىسيز
أيت حزيست.ج جبادل الحشب  R367353 ؼباب ببي بىفشاح/ أيت حزيست .ج هباس حمضة الضياوف 

06/02/2023  
مباسجين + مباسجين هافزجين 

 مىكىفت التىسيز
 ؼباب ببي بىفشاح/ أيت حزيست .ج هباس يىوغ الجضولي RC39758 ؼباب ببي بىفشاح جبادل الحشب

13/02/2023  أيت حزيست.ج/ اجحاد ببي بىعياػ  هباس عمش العتميىر  R361285 اجحاد ببي بىعياػ الحفىل على إهزاسيً مباساة هافزة 

17/02/2023 أهذلغ اللفشر / نهحت بئر الؽساء  إداسر  هؽام الخذيش KB170851 نهحت بئر الؽساء إحتجاج عىيف مباساة هافزة   

17/02/2023  
مباسجين + مباسجين هافزجين 

 مىكىفت التىسيز
أهذلغ اللفشر / نهحت بئر الؽساء  مذسب عبذ هللا ظلمىوف LB109382 أهذلغ اللفشر  محاولت ضشب الضميل  

17/02/2023 مباسياث هافزة4  أهذلغ اللفشر / نهحت بئر الؽساء  هباس ياظين املبرون KB275194 نهحت بئر الؽساء محاولت ضشب الحكم   

20/02/2023 ت ظاهحت للتسجيل مباساة هافزة   هجىم إبيريا/ ؼباب املذيىت  هباس بالل بىصهشر  KB187327 هجىم إبيريا مىع فـش



 

 

 و سفعت الجلعت على العاعت الخامعت معاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/02/2023  
مباسجين + مباسجين هافزجين 

 مىكىفت التىسيز
 ظىق الطلبت/ مىلىديت طىجت  هباس محمذ املىدن 059967M01 ظىق الطلبت جبادل الحشب مع الخفم

20/02/2023  
مباسجين + مباسجين هافزجين 

 مىكىفت التىسيز
 ظىق الطلبت/ مىلىديت طىجت  هباس ياظين أهالل 058270M95 مىلىديت طىجت جبادل الحشب مع الخفم

20/02/2023 ت ظاهحت للتسجيل مباساة هافزة   بايش باب الىىادس/ نهحت املحيم  هباس ياظين فهمف LG48567 نهحت املحيم مىع فـش

20/02/2023  اجحاد الباسيى/ هجم السىيذق  هباس يىظف املشيبي DH95796 اجحاد الباسيى الحفىل على إهزاسيً مباساة هافزة 

20/02/2023  
مباسجين + مباسجين هافزجين 

 مىكىفت التىسيز
 جمىدة جطىان/ هادر مشجيل  هباس محمذ أشحيتان LE26550 هادر مشجيل جبادل الحشب مع الخفم

20/02/2023  
مباسجين + مباسجين هافزجين 

 مىكىفت التىسيز
 جمىدة جطىان/ هادر مشجيل  هباس أيىب بىعلي LG82830 جمىدة جطىان جبادل الحشب مع الخفم

20/02/2023  
مباسجين + مباسجين هافزجين 

 مىكىفت التىسيز
 جمىدة جطىان/ هادر مشجيل  هباس هىفل الستىح LG96542 جمىدة جطىان ظب الحكام

20/02/2023  املىاس الشياض ي/ سابطت طىجت  إداسر  محمذ املعاسر  KB27420 املىاس الشياض ي إحتجاج عىيف مباساة هافزة 

20/02/2023  
مباسجين + مباسجين هافزجين 

 مىكىفت التىسيز
 ؼباب العىامشة/ وفاء العشائؾ  هباس عمش ؼكىبح MB226992 ؼباب العىامشة ظب الحكم


