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خ املشاس إليه أعاله ورلك على العاعت  بشعبذ  :ألاعحاء العادةووححىس  بشئاظت العيذ عبذاللطيف صكىدالىاحذة صوالا عبر جلنيت الفيذًى افتتحت الجلعت بملش العصبت بالتاٍس  . و  عمش غيالنالصمذاخٍش

خ10مححش سكم 02/03/2023 بتاٍس  

ــــــخ بذاًتها ـــــــــم ظببـــــــــــــها مـــذة العلىوت والغشامت املاليت جاٍس  الفٍش
 الشخــصت    كمس

 أوالبطاكت
 املبــــــــــــــــــــــاساة الفئت الاظــــــم والنعب

 اللعم املمتاص داخل اللاعت

20/02/2023  
مباساة +مباسجين هافزجين

 مىكىفت التنفيز
اضيت  كباس الياط الحذاد 042140M04 نهحت إظاكن ظب الخصم  نهحت إظاكن/ اللذسة الٍش

27/02/2023 ن مباساة هافزة  اضيت الحصىل على إهزاٍس اضيت/ الشباب اللصشي  كباس بالل بنصاًح L394984 اللصبت الٍش  اللصبت الٍش

27/02/2023  
اث هافزة 3 اث 3+ مباٍس مباٍس

 مىكىفت التنفيز
اضيت/ الشباب اللصشي  إداسي  عبذ الغفىس الحميىي  LB119630 الشباب اللصشي  ظب الخصم  اللصبت الٍش

27/02/2023  
اث هافزة 3 اث 3+ مباٍس مباٍس

 مىكىفت التنفيز
اضيت ظب الحكم اضيت/ الشباب اللصشي  إداسي  محمذ أمين أبليالم L387158 اللصبت الٍش  اللصبت الٍش

27/02/2023  
مباسجين + مباسجين هافزجين 

 مىكىفت التنفيز
 فتح إمضوسن / أجلتيك العىامت  كباس معاد الكهان 068193M00 أجلتيك العىامت ظب الحكم

27/02/2023  
مباسجين + مباسجين هافزجين 

 مىكىفت التنفيز
 فتح إمضوسن / أجلتيك العىامت  كباس هشام مشابط RB20614 فتح إمضوسن  ظب الحكم

27/02/2023 اث هافزة4  مباٍس  فتح إمضوسن / أجلتيك العىامت  كباس أبى بكش أًت حمى RB12958 فتح إمضوسن  البصم على الحكم 

27/02/2023  
اث هافزة 3 اث 3+ مباٍس مباٍس

 مىكىفت التنفيز
م أعشوض R311520 فتح إمضوسن  ظب الحكم  فتح إمضوسن / أجلتيك العىامت  مذسب كٍش

27/02/2023  
د 1000+ ظنتين هافزجين

 غشامت ماليت
 باًش باب النىادس / 05ماًنز مذسب جىفيم بنعلي L45710 باًش باب النىادس ضشب الحكم

27/02/2023  
اث هافزة 3 اث 3+ مباٍس مباٍس

 مىكىفت التنفيز
05ماًنز ظب الضميل  K258216 باًش باب النىادس / 05ماًنز مذسب حعن عافيت 

27/02/2023 شاث عشيري  012543M00 اجحاد كىهذٌعت  هىس  مباساة هافزة   اجحاد كىهذٌعت/ أوملبيك وصان .ش كباس حزًفت كبًر



                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

ء معاالعاعت الثالثت والنصفو سفعت الجلعت على   

 

 اللعم ألاول داخل اللاعت

27/02/2023  
مباسجين + مباسجين هافزجين 

 مىكىفت التنفيز
اضيت/ سجاء البىغاص  كباس هيثم الحشاق K585080 سجاء البىغاص ضشب الخصم  اللذسة الٍش


