
  

  

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  محتويات                              
  العدد                                   

٤٦٤٦  
  

  

  

  

  

  

  

 ) ٢٠٢١) لسنة ٥٠مرسوم جمهوري رقم  . 

 ) ٢٠٢١) لسنة ٢٠قرار صادر عن لجنة تجميد أموال االرهابيين رقم  . 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  ونالستو ةثالثالة السن     م  ٢٠٢١   آب ٣٠  / هـ١٤٤٣   محرم  ٢١  ٤٦٤٦ العدد                         

٤٦٤٦٢١١٤٤٣٣٠٢٠٢١



              الفهرس                             
  
  
  

  

  الصفحة  الموضوع  الرقم 

  مراسيم جمهورية  

  

  

 فوق السيد حيدر شياع غبيشي البراك سفيرًا مقيمًا ومفوضًاتعيين   ٥٠

   العادة لجمهورية العراق لدى الجمهورية اللبنانية 

  

١  

  قرارات  

  

  

  ٢  صادر عن لجنة تجميد أموال االرهابيين   ٢٠

 



  مرا
  

 

   مراسيم جمهورية
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١(                  ٤٦٤٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/٨/٢٠٢١           

  

  مرسوم جمهـــوري

   )٥٠(رقم 
  

وزير ) من الدستور وبناًء على ما عرضه ٧٣استنادًا الى احكام البند (سابعًا) من المادة (

  .الخارجية 
  

  رسمنا بما هو آٍت:
  

سفيراً مقيماً ومفوضاً فوق العادة لجمهورية العراق حيدر شياع غبيشي البراك  يعين السيد وًال:أ

   .  لدى الجمهورية اللبنانية
  

  تنفيذ هذا المرسوم. وزير الخارجيةثانيًا: على 
  

  نفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.: ُيثالثًا

  

  ةـريـهج  ١٤٤٣ لسنة   من شهر   محرم      خامس عشرال        ومـكتب ببغداد في الي

  يالديةم   ٢٠٢١لسنة     آبمن شهر         ينعشروال لثثاال      الموافــــــــق لليــــوم

  
        

  برهم صالح                                                                                     

  رئيس الجمهورية                                                                      

  



  مرا
  

 

 قرارات
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢(                  ٤٦٤٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/٨/٢٠٢١           

  

 قرار لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

  ٢٠٢١ة) لسن٢٠رقم (
  

بناًء على ما عرضه مجلس القضاء األعلى / رئاسة محكمة استئناف نينوى االتحادية / محكمة    

في المؤرخ  )١٥٦٣تحقيق نينوى المختصة بقضايا االرهاب بموجب كتابه المرقم بالعدد (

لسنة  ٣٩، واستنـادًا الـى أحكـام قانـون مكافحـة غســل األمـوال وتمويـل اإلرهــاب ( ٢٦/١/٢٠٢١

  ) ، ووفقًا للصالحيات المخولة إلى اللجنة . ٢٠١٦لسنة  ٥) ، ونظام تجميد أموال اإلرهابيين (٢٠١٥
  

، ما ١٥/٧/٢٠٢١المنعقدة بتاريخ الثانية قررت لجنة تجميد أموال اإلرهابيين في جلستها االعتيادية 

  يأتي :
  

الى االشخاص المثبتة  التابعةأوًال: تجميد األموال المنقولة وغير المنقولة والموارد االقتصادية 

ربيع عبد المنعم عمر خطاب العجيلي) . ١التي تبدأ بالتسلسل ( في القائمة المرافقة ربطاً  أسماؤهم 

  ) .  عبدالرحمن عبداهللا عبد خلف االحمدي. ١٠٠٠وتنتهي بالتسلسل (
  

  ينفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ اصداره .ثانيًا: 
  

ثالثًا: إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة والمؤسسات 

  آنفًا . المذكوريناإلجراءات المالئمة بشأن  ألخذ المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة ، 
  

في الجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل األموال  رابعًا: ُينشر هذا القرار فورًا

  وتمويل اإلرهاب .

  
  

  

  رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

١/٨/٢٠٢١  



  مرا
  

 

 قرارات
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نينوى  كمة تحقيقن مكافحة االرهاب من مح) من قانو٤الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (قائمة باالسماء 

 المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣(                  ٤٦٤٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/٨/٢٠٢١           

  

 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٧  صبيحة حسام  ربيع عبد المنعم عمر خطاب العجيلي   . ١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  شكرية محمود  عمر صالح احمد عطية اللويزي   . ٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٦  بشرى حميد مجيد  زينل سليمان داود الجحيشيمحمد    . ٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٨  ليلى حسين  عبد الرحمن ماجد احمد حسين الجبوري   . ٤

عبد اهللا صباح عبد الرحمن صبري    . ٥

  التكريتي
  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٧  سعاد عبد الرزاق

  عالء حاتم عبد الفتاح يونس الطائي   . ٦
نشتمان عبد 

  الواحد صادق
١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٣  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٦  امينة ابراهيم  علي عبد الرحمن مطلك علي الحمدوني   . ٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٩  غدامة حماد ذياب  احمد زيد غريب جالب اللهيبي   . ٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨١  غنيه فتحي  عبد القادر داوود سليمان وهب الشريفي   . ٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ٢٠٠١  بلقيس شكر  عمر وعد محمد حسين الجواري   . ١٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  سباهية خلف  عماد احمد عمر اسماعيل الطائي   . ١١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٧  فرجة محمود  علي محمود خطاب خلف الجبوري   . ١٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  نعيمة حياوي علي  عبد الرحمن احمد دخيل سلطان الحديدي   . ١٣

  مثنى خضر حمو نهير الحديدي   . ١٤
رفعة عبد اهللا 

  محمود
١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ٢٠٠٠  اميرة احمد صالح  عبد االله محمد النعيمي عمر اياد   . ١٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  نذيرة خليل  بالل عبد اهللا فتحي اخضير الجحيشي   . ١٦

  ريان خليل ابراهيم محمد الحمدوني   . ١٧
فضيلة حسن 

  محمد
١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٠  



  مرا
  

 

 قرارات
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نينوى  كمة تحقيقن مكافحة االرهاب من مح) من قانو٤الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (قائمة باالسماء 

 المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤(                  ٤٦٤٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/٨/٢٠٢١           

 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٧  ندية عبد اهللا خلف  نصار ابراهيم علي عبد اهللا الشرابي   . ١٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  سحر شكر محمود  اشرف عبدالكريم قاسم محمود الدليمي   . ١٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  فهيمة حسين  عدنان حسن عبد القادر عمر النعيمي   . ٢٠

  يوسف حسين احمد هندي الحمدوني   . ٢١
خديجة إبراهيم 

  بالوي
١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩١  وصف حسين علي  خالد احمد عرج عبد البجاري   . ٢٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  بشرى احمد حسن  ابراهيم احمد عابد الجبوريعمر    . ٢٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٧  ايمان علي  علي اكرم حامد علي المعاضيدي   . ٢٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٧  صبحة احمد مطلي  سعد اهللا احمد موسى سليمان الطائي   . ٢٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٣  خديجة يونس  هاشم مصطفى احمد مصطفى الطائي   . ٢٦

  عبد القادر العنزي ريمان خليل ابراهيم   . ٢٧
فضيلة حسن 

  محمد
١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٠  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٩  مريم محمد حسن  احمد عراك مال سند حتحوت الحمدي   . ٢٨

٢٩ .   

  
  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٩  مريم محمد حسن  عطية عراك مالسند حتحوت الحمدي

  عبد الرحمن محمد ابراهيم جاسم الطائي   . ٣٠
سمر عبد الكريم 

  اسعد
١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  

  عبد الغني سعد اهللا احمد الجميلي وجيه   . ٣١
نهلة عبد الرزاق 

  احمد
١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٧  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٣  صبحة عبد احمد  شاكر محمود احمد ضويحي الحديدي   . ٣٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٢  ترفة خلف إبراهيم  خالد صالح جاسم طه اللويزي   . ٣٣



  مرا
  

 

 قرارات
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نينوى  كمة تحقيقن مكافحة االرهاب من مح) من قانو٤الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (قائمة باالسماء 

 المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥(                  ٤٦٤٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/٨/٢٠٢١           

 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  علية علي عفان  قيس محمد صبحي عثمان الرفاعي   . ٣٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  خرمة محمد حسن  محمد عبد الملك خضير حسن المعماري   . ٣٥
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 )٩(                  ٤٦٤٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/٨/٢٠٢١           

 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٣  ترفة سلطان عبد اهللا  يوسف اعكاب احمد شيبان العكيدي . ١٠٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٨  جنان فوزي يوسف  ثامر خليل بشير الراشدي احمد . ١٠٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٨  نوفة كريم إبراهيم  ادريس اسماعيل حامد عبد الجنابي . ١٠٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٦  حنان فوزي يوسف  اركان عمار عبد الجبار شيت الراشدي . ١٠٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  سلوى عثمان حسين  اياد فارس ابراهيم حمدان البجاري . ١١٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٢  وفاء محمد احمد  ايمن صباح عباس عبد العزيز القيسي . ١١١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٨  شكرية محمد مصطفى  بسام صفر حسن عبد الرحمن البجواني . ١١٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٥٨  بدرية منصور  حامد محمد سعيد عبد القادر الراجح . ١١٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٣  صبحة صالح حمو  شهاب احمد سليمان محمد حمو . ١١٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٤  مريم محمد حسن  عامر عراك مال سند حتحوت الحمدي . ١١٥

عبد الرحمن محمود احمد اخليف  . ١١٦

  البدراني
  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٥  سميرة محمد خليف

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  منيفه مفضل  عبد الكريم مخلف فضل محمد اللهيبي . ١١٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٢  نجود يوسف  عمر عبد اهللا علي صالح الحمداني . ١١٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  منيفة مفضل  فارس مخلف فضل محمد اللهيبي . ١١٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٣  ذباحة برجز ابراهيم  قدامة احمد محمود محمد الحياني . ١٢٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  هدية احمد عبد اهللا  محمد فارس مصطفى عبد اهللا الحمداني . ١٢١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٣  هدية منشد عبد اهللا  اوس فاضل احمد محمد العزي . ١٢٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٧  نعمة حمو  عبد القادر حازم ابراهيم محمد الجبوري . ١٢٣
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نينوى  كمة تحقيقن مكافحة االرهاب من مح) من قانو٤الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (قائمة باالسماء 

 المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية.
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 )١٠(                  ٤٦٤٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/٨/٢٠٢١           

 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٧  ليلى احمد نجم  عبيدة احمد ادريس نجم الطائي . ١٢٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  زهرة محمد ابراهيم  شاكر محمود خضير عبد اهللا الجحيشي . ١٢٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٥  ازهية حسن محمد  محمود حسن جاسم محمد فلوجة . ١٢٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٧  فصيلة عزيز احمد  حسين محمد صالح الكوراني احمد . ١٢٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٨  دواحة حامد حمزة  اسعد خليل احمد خضر المعماري . ١٢٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  هدى عبد الباري  تميم عارف حمودي علي الحديدي . ١٢٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  سهلة سالم حسن  علي احمد علوان معيوف الحسوني . ١٣٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٩  سكنة ساير حمادي  حمادي العكيدي علي فالح نايف . ١٣١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ٢٠٠٠  سباهية محمد عبد اهللا  فرحان صالح عبد الكريم منديل المعماري . ١٣٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٩  تركية بلو رومي  فرحان محمد عيسى رومي العدواني . ١٣٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٨  رحاب خزعل بكر  محمد سعد قاسم يحيى البدراني . ١٣٤

  ياهللا محمد عبد الرحمن الحيال محمد عبد . ١٣٥
اسيا عبد اهللا عبد 

  الرحمن
١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٨  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٣  نادية إبراهيم  اركان احمد صالح عبد اهللا العبيدي . ١٣٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٨  فوزية حسن إبراهيم  علي عبد اهللا محسن ابراهيم المشهداني . ١٣٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  يازي جاسم محمد  قصي عبد الرزاق غانم فتحي الشمطي . ١٣٨

عبد الخالق محمود صعب مصطفى  . ١٣٩

  العلكاوي
  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٢  امينة حسين

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  عزيزة احمد محمود  احمد نذير عبد الرزاق هليش الجبوري . ١٤٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٥  سلمى بدر حسين  عالء الزم محمد علي ابراهيم . ١٤١



  مرا
  

 

 قرارات
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نينوى  كمة تحقيقن مكافحة االرهاب من مح) من قانو٤الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (قائمة باالسماء 

 المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية.
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 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  سناء ابراهيم علي  محمد سالم حامد يحيى حمادي . ١٤٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٣  خولة احمد  محمود احمد عبد اهللا صالح الجبوري . ١٤٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٨  فطيم محمد علي  فتحي ابراهيم عبد اهللا حسين البجاري . ١٤٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  عفرة عبد  محمود احمد هبالوي حمداوي البدراني . ١٤٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  خولة عبد صالح  ياسين طه سهيل حامد السبعاوي . ١٤٦

عبد الجبار محمد شحاذة عبد اهللا  . ١٤٧

  الجحيشي
  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٧  فطومة يونس حمود

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٦  صبحة عبد حمادي  عباس كامل جواد خضير العكيدي . ١٤٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧١  نورة احمد مصطفى  احمد سليمان محمد مصطفى االحمدي . ١٤٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  منى مجيد محمد  ضياء محمد نور عزيز الطائي . ١٥٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  حلوة محمد حمود  جاسم محمد حسن صالح الطائي . ١٥١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩١  وزة حسين يوسف  حمدي علي خضر طعمة الجبوري . ١٥٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  حلوة عزام  يوسف خضر جلود حسن الراشدي . ١٥٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٩  خولة حسين  احمد سليمان فرج حسين اللويزي . ١٥٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٤  فائزة فليح  يالرزاق محمد عبد اهللا الحياتاحمد عبد  . ١٥٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  منتى عبد  صفوان فالح عبد العزيز احمد العبيدي . ١٥٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٨  خميسة محمد  ضياء عجمي حمد صالح الحمدي . ١٥٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ٢٠٠٠  عزة سالم  عبد اهللا ربيع بدر حسين النعيمي . ١٥٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٩  نادية ابراهيم  النعيميعمر عالء يونس فوزي  . ١٥٩
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نينوى  كمة تحقيقن مكافحة االرهاب من مح) من قانو٤الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (قائمة باالسماء 

 المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية.
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 )١٢(                  ٤٦٤٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/٨/٢٠٢١           

 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٩  مقبولة شالل  فتحي شالش عيسى عبد اهللا الجبوري . ١٦٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ٢٠٠١  ليلى حسين  محمد احمد فرج حسن اللويزي . ١٦١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٩  زمن عصام  مصعب محمد حامد جمعة الحمداني . ١٦٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٨  نور احمد  ياسر احمد محمد سلمان السبعاوي . ١٦٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ٢٠٠٠  سمية ابراهيم درويش  احمد ابراهيم محمود سعد اهللا اللهيبي . ١٦٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٥  صبيحة علي  احمد حازم جمعة محمد الجحيشي . ١٦٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٦  محروسة خلف احمد  اوس محمد محمود احمد الشرابي . ١٦٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٣  ليلى عبد الجليل  ضياء اسماعيل عكلة سليم المعماري . ١٦٧

  عبد اهللا فارس حسين عبد اهللا السبعاوي . ١٦٨
فردوس شحاذة 

  حمادي
١٧/٠٩/٢٠١٩  ٢٠٠٠  

  احمد اسماعيل حمدون محمد الربيعي . ١٦٩
نهلة عبد الرزاق 

  عثمان
١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٦  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٩  ميادة علي خليف  احمد علي سلطان خلف ابراهيم المتيوتي . ١٧٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٧  نسرين عبد اهللا فتاح  اراس عدنان محسن حمد الكردي . ١٧١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٨  خولة عبد الصاحب  خضر ناظم ابراهيم شحاذة الحسن . ١٧٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  وداد طه علي  ريان سبهان حمزة كاظم العجيلي . ١٧٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  فاطمة عزو  سالم عيادة طه محل المتيوتي . ١٧٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  شكر زهرة عطية  شهاب احمد سعيد عبد اهللا الجبوري . ١٧٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٨  فريال حسن علي  صفوان شعالن عواد سليمان غزوة . ١٧٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٥  جميلة خليف  صفوك هادي محمد عطية الحمدي . ١٧٧
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  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  جميلة حسين  طه احمد طه هالل المعماري . ١٧٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٧  فاطمة عبداهللا جدوع  عبد اهللا محمد جاسم حمد المعماري . ١٧٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٦  ايمان حسين غانم  عبد اهللا محمود محمد سعيد الراجحي . ١٨٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٩  حمدية نايف  عبد اهللا هشام صيام داؤود الزبيدي . ١٨١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  بشرى صالح احمد  علي خالد ابراهيم احمد النعيمي . ١٨٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  صبيحة حامد  غزوان يوسف شهاب احمد غزوة . ١٨٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٦  نوفة بلو رمضان  محمد خلف عواد خالد الجحيشي . ١٨٤

  ١٦/٠٥/٢٠١٩  ١٩٩٠  فريال سعيد نجم  عبد اهللا ثامر خليل محمد . ١٨٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٧  سهلة حازم محمد  محمد محمود عويد احمد الجبوري . ١٨٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٧  شكرية فاضل  مضر محمد صالح عبد الوهاب العزاوي . ١٨٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٨  عامرة احمد  مؤمن فارس عبد اهللا محمد الطائي . ١٨٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٥  قبيلة محمود  نشوان نواف محمود احمد المتيوتي . ١٨٩

نور الدين احمد عبد الغفور قاسم  . ١٩٠

  العباسي
  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٦  يسرى حميد مجيد

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٦  وصال ادريس  عبد العزيز صباح حسين علي الجبوري . ١٩١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٨  مي طارق  فخر الدين محمد فخري خسرو البرزنجي . ١٩٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٨  عصمت محمد غائب  محمد خالد عزبة غائب الطائي . ١٩٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٢  زينب رشيد  ضياء عباس خضر حمود الكنه . ١٩٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩١  غنية محمد  عبد الرحمن طه اعفارة وزعل الجبوري . ١٩٥
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  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  امل عبد اهللا احمد  اهللا الحديديعلي ياسين عبيد عبد  . ١٩٦

 عمر عبد الحميد عبد المجيد عبد الحميد . ١٩٧

  المنصور
  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  امل عيسى

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩١  حمدة دحام  شاكر محمود احمد خضير قنفذ الحديدي . ١٩٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٦  احالم احمد شاهين  علي يوسف علي حسن العجيلي . ١٩٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  فرح حسن عبد اهللا  صالح يوسف السبعاويماهر محمود  . ٢٠٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٥  شذى يونس سالم  وسيم سالم نجم عبد اهللا البوفراج . ٢٠١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٧  كفيلة محمد  محمد حسين محمد حسين الحمداني . ٢٠٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٧  شامة الياس  ياسر ابراهيم حسن ابراهيم النعيمي . ٢٠٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  ذباحة صالح سلمان  الجحيشي علي صالح فتحي احمد . ٢٠٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٣  ونسة خليل احمد  بادر محمد بلو محمد المتيوتي . ٢٠٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٠  سميرة علي حسين  فرحان ايوب مصطفى خلف الببواتي . ٢٠٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  شمسة ربيع  وليد انيس فاضل محمد الهيبي . ٢٠٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٦  عمر إبراهيم حليمة  خالص محمد حبيب محمد الجحيشي . ٢٠٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٧  اميرة محمد يونس  فهد صباح احمد سعيد العجيلي . ٢٠٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٦  مريم حمود  محسن كريم خضر حمد المشهداني . ٢١٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٨  شذى هاشم  محمد عدنان هاشم يوسف الطائي . ٢١١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٨  نهى طه ياسين حمش  محمد عمر جاسم محمد المشهداني . ٢١٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٧  علية احمد  محمود الياس خضر عويس المتيوتي . ٢١٣
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  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٧  سعاد نجم عبد اهللا  نشوان هادي صالح حميد النعيمي . ٢١٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٥  سليمة علي محمد  يونس جهاد مال اهللا محمود الحديدي . ٢١٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٧  امينة عطا اهللا  يونس عبد الستير محمد حسين الحديدي . ٢١٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٥  ترفة علو محمد  خليل احمد رجب حسن العكيدي . ٢١٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٥  هاللة احمد بكر  محمد كاظم ساجي حسن الحديدي . ٢١٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨١  فاطمة محمود عبد اهللا  سعد صالح محمد عوج البدراني . ٢١٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٧  سعدة احمد دخيل  حمد احمد حمد ظاهر السبعاوي . ٢٢٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٢  فرحة ابراهيم داغر  وعد عبوش عبد اهللا عبد اللويزي . ٢٢١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٣  اميرة احمد صادق  فهد فارس عبد اهللا فتحي العبد اهللا . ٢٢٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨١  صبحة محمد حسين  احمد محمد رجب خلف الشعباني . ٢٢٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٧  حليمة ايوب شاهين  محمد محمود حسن صالح الطائي . ٢٢٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٥  فتحية خضير صالح  محمد خضير حسن عثمان الجبوري . ٢٢٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٧  فريال محمد  سيف علي محمد احمد الجبوري . ٢٢٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٥  فتحية خضير صالح  صباح عبد اهللا خليل عبود النعيمي . ٢٢٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٩  خولة ذياب ابراهيم  خالد محمود احمد خطاب الدركزلية . ٢٢٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٣  فرحة محمود حسن  حمد يوسف حسن البجاريعلي  . ٢٢٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٤٧  اسكوت حماد  حميد ضويحي احمد جاسم الحديدي . ٢٣٠

  عصام ثامر مرسول عكاب الساعدي . ٢٣١
نبيلة شوكت عبد 

  الحميد
١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٧  
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 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٤  شمسة سلطان حامد  عبدالستير حميد محمد حميد البدراني . ٢٣٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨١  كرحة محمود حمد  محمود معيوف شويخ الجبوريبشار  . ٢٣٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٥  هاجر سليمان خلف  مصعب جمعة عواد ناصر الجبوري . ٢٣٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٧  منيرة سعيد توفيق  طارق حسن ياسين احمد اللهيبي . ٢٣٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٣  رويدة احمد داود  عبد اهللا يحيى عبد اهللا احمد الطائي . ٢٣٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  ترفة محمد بلو  محمود محمد خلف المتيوتي شاكر . ٢٣٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٩  امل خلف صردان  كيالن ضامن جاسم محمد العباسي . ٢٣٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  اسية صالح يوسف  منهل نايف وحيد هزاع الجرجري . ٢٣٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٨  كريمة الياس حنطاوي  مهدي صالح عبد اهللا حنطاوي الحمداني . ٢٤٠

الستار صالح عبد اهللا حنطاوي عبد  . ٢٤١

  الحمداني
  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ٢٠٠٠  كريمة الياس حنطاوي

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  سعاد فخري  حكمت نهاد عزت عبد القادر الخالدي . ٢٤٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ٢٠٠٠  عبلة ذياب محمود  محمد فيصل احمد محمود الراشدي . ٢٤٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٦  وفاء فتحي خلف  حسام باسم مال اهللا داؤود الحمداني . ٢٤٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  فتحية حمدون محمد  محمود طه محمد طه النعيمي . ٢٤٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٠  جمالة عيسى عثمان  صالح ادهام انويران شاهر الحديدي . ٢٤٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٦  جمالة عيسى عثمان  عواد ادهام نويران شاهر الحديدي . ٢٤٧

  علي عبد الجبار مصطفى مصطو العفري . ٢٤٨
اخالص عبد الحكيم 

  يوسف
١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٢  مهديا محمد عزو  موفق حمود احمد عزو الراشدي . ٢٤٩
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نينوى  كمة تحقيقن مكافحة االرهاب من مح) من قانو٤الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (قائمة باالسماء 

 المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية.
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 )١٧(                  ٤٦٤٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/٨/٢٠٢١           

 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٧  سهيلة علي  عمر صالح حساني يونس الراشدي . ٢٥٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٣  وصال ادريس نديم  مهند حامد محمد ابراهيم الجبوري . ٢٥١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  فاطمة إبراهيم احمد  سبهان سالم مدان عبد العكيدي . ٢٥٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٧  قاهرة طارش  احمد مؤيد امين عثمان الحيالي . ٢٥٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  سهلة خلف محيمد  حازم محمد ظاهر محمد الجبوري . ٢٥٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٧  شكرية فاضل  مظهر صباح ادهام مناور العبد اهللا . ٢٥٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩١  خولة محمد عزيز  يوسف عبد الوهاب يوسف صالح الطائي . ٢٥٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٤  سهام طاهر بكر  عمار عواد محمود احمد الحمداني . ٢٥٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  وضحة عبيد داوود  احمد منديل صالح داؤود الحياني . ٢٥٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  سهام صالح عبد اهللا  علي حسين مصلح احمد االحمدي . ٢٥٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٦  عيدة صالح حميد  ياسين بالل احمد هلو الزبيدي . ٢٦٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٨  صبحة علي صالح  مصطفى طه ياسين داؤود المعماري . ٢٦١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩١  ندى خليل حسين  سلوان نشوان زهير قادر العباسي . ٢٦٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨١  تاضي احمد فتحي  عدنان عبد حمد عبد اهللا البدراني . ٢٦٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٤  مريم حامد نجم  علي عبد عيسى داغر الجبوري . ٢٦٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٦  رفاه دحام حسين  احمد سعد اهللا محمود حامد الجبوري . ٢٦٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٨  فتحية ابراهيم حمودي  شكر محمود فتحي خلف العبادي . ٢٦٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٨  فاطمة سليم جاسم  احمد ابراهيم صالح يوسف الزبيدي . ٢٦٧
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نينوى  كمة تحقيقن مكافحة االرهاب من مح) من قانو٤الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (قائمة باالسماء 

 المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية.
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 )١٨(                  ٤٦٤٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/٨/٢٠٢١           

 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  فتحية ابراهيم حمودي  ماهر محمود فتحي خلف العبادي . ٢٦٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٩  حال محمد احمد  علي ذنون الياس احمد العكيدي . ٢٦٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٧  نضال عبد العزيز  مصطفى ازهر طابور سليم العكيدات . ٢٧٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٩  ايمان الياس احمد  عدي صدام محمد احمد العكيدي . ٢٧١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  زهرة حسن جاسم  احمد خضير ظاهر جاسم الجبوري . ٢٧٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٤  يسرى مجيد جاسم  عالء حسن علي محمد الجغيفي . ٢٧٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩١  امينة خليل ابراهيم  محمد حسين علي حسن الحديدي . ٢٧٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٦  ثمينة ابراهيم حمدي  عمر أكرم عبد علي الدليمي . ٢٧٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٦  خالدة رشيد محمود  عمر خزعل احمد شهاب الدليمي . ٢٧٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  خولة محمود امين  سهيل حسين عمر حمد الحمداني . ٢٧٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٥  طليعة عفر  سالم سالمة عبد اهللا ابراهيم الجبوري . ٢٧٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  سباهية عبد اهللا عويد  محمد ياسين ابراهيم مطر الحديدي . ٢٧٩

زيد عبد المجيد عبد الحميد سراج  . ٢٨٠

  السالمي
  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٥  الهام غني ذاكر

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ٢٠٠٠  ورود صالح محمود  يونس هاشم خليل ابراهيم الجحيشي . ٢٨١

  كرم فيصل نافع عزيز الجواري . ٢٨٢
امجاد عبد الحميد 

  سراج
١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٧  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٨  نسرين محمود جاسم  شاكر محمد خضير عبيد االحمدي . ٢٨٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  حسينة ضاحي  داؤود علي حسين قاسم الطائي . ٢٨٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  شاهة ابراهيم محمد  رائد حازم عبد شعبان العكيدي . ٢٨٥
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نينوى  كمة تحقيقن مكافحة االرهاب من مح) من قانو٤الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (قائمة باالسماء 

 المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية.
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 )١٩(                  ٤٦٤٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/٨/٢٠٢١           

 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  مريم محل  سعد علي سالم عروش الشرابي . ٢٨٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  كتية عواد احمد  عبد الرزاق علي رمضان حسين العكيدي . ٢٨٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٨  بدرية عبد فتحي  مسعود حازم حزيران مسعود العبيدي . ٢٨٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٥  خديجة عباس  عماد طه عباد حسن الجبوري . ٢٨٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٣  عزيزة عبد خضير  نكتل ذنون جاسم محمد المعماري . ٢٩٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  خولة خضر محمود  فيصل هالل فيصل حامد الحيالي . ٢٩١

عبد الرحمن فتحي عبد اهللا حسن  . ٢٩٢

  المعماري
  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  عيدة صالح يوسف

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٩  شيماء مبارك  ضياء محمد سلطان خلف البدراني . ٢٩٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٧  هناء زهير  محمد يحيى معن محمود العبادي . ٢٩٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  نوفة صالح  احمد يونس حسين علي المناوي . ٢٩٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٨  غاية خضر  سالم جاجان عواد احمد الجبوري . ٢٩٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٩  خديجة بديوي عبد اهللا  عبد اهللا الحديدي محمد عبد اهللا نجم . ٢٩٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٥  شفيقة طالب  اوراس جميل ابراهيم اسماعيل الطائي . ٢٩٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٢  امينة مصطفى علي  عادل عز الدين احمد علي العبادي . ٢٩٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  أصفيأ محمد حميد  يونس تركي جاجان رزج الجبوري . ٣٠٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨١  فتحية احمد  خلف حمود الحديدي محمد قادر . ٣٠١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٣  جميلة محمد  محمود مطر حمود عبثان الحديدي . ٣٠٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٩  سعدي حاجم سلطان  احمد محمود عمير جليدان الحديدي . ٣٠٣



  مرا
  

 

 قرارات
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نينوى  كمة تحقيقن مكافحة االرهاب من مح) من قانو٤الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (قائمة باالسماء 

 المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٠(                  ٤٦٤٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/٨/٢٠٢١           

 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٧  ترفة خلف محمد  فارس محمد محمود شوين المعماري . ٣٠٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٢  حزمة فتوان أهالل  الحديديمحمد دانوك عكيل خضر  . ٣٠٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٧  سعدية مال اهللا محمد  وطبان خضر عبيد محمد الجبوري . ٣٠٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٩  افراح اسماعيل احمد  محمود جمعة حميد احمد السبعاوي . ٣٠٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  زهرة محمد احمد  عدنان محمود عبد اهللا علي الجبوري . ٣٠٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  زهراء محمد  سنجار الجبوري عواد محمد خضير . ٣٠٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٣  شكرية فتحي محمد  عبد اهللا مرعي حسن احمد الحرباوي . ٣١٠
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  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٣  خديجة محمود علي  يوسف كريم عبد اهللا مصطفى . ٣٨٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٧  امل عبد محمد  يونس غضبان احمد صالح . ٣٨٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩١  نوفة احمد محمد  محمود علي حسين علي . ٣٨٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٥  صيتة خلف  احمد سلطان علي سلطان . ٣٨٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٦  فوزية عبد اهللا  أشرف احمد عطا اهللا مطلك . ٣٨٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  فاطمة حمدان  بشار عطية جاسم فياض . ٣٨٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٩  مي سهيل  زكريا يحيى قاسم يحيى . ٣٨٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨١  عمشة حسين عبد اهللا  اهللاغزوان علي حسن عبد  . ٣٨٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٤  ذباحة محمد  ابراهيم خليل ابراهيم مصطفى المتيوتي . ٣٩٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٧  سعاد محمد  محمد طارق حسين الياس الحيالي . ٣٩١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٣  صباح جاسم  أمجد مجيد يحي قاسم الصفار . ٣٩٢
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  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨١  صبحة احمد محمد  نجاح حسن حسين سالم الجبوري . ٣٩٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٧  ليلى علي اسبيت  علي جميل ثمين امين التركماني . ٣٩٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٦  عمشة حسين خميس  حسام عيال عواد عوض الجبوري . ٣٩٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٥  فاطمة ابراهيم عالوي  احمد عبد مجبل عواد علي الحديدي . ٣٩٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٩  شاهة عطية مال  صباح ادهام مناور عكلة الحمدي . ٣٩٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩١  سارة احمد حميد  عالء ناصر احمد حمو النعيمي . ٣٩٩

مثنى ممتاز عبد الغفور عبد الكريم  . ٤٠٠

  الحمداني
  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩١  نذيرة حيدر

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٠  قادرية جاسم محمد  وليد جهاد حامد فتحي الحيالي . ٤٠١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٨  زهور عزيز حسين  عصام سليمان داوود حسين الطائي . ٤٠٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٦  صبحة فتحي علي  ادهام ياسين محمدعبد اهللا الجبوري . ٤٠٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٧  عنود حسن علي  عماد خلف علي سلطان المعماري . ٤٠٤

  صفاء وزير محمد يونس الفرحات . ٤٠٥
سهاد محمد عبد 

  اللطيف
١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٣  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  باسمة محمد خليل  مؤيد أزهر نجم عبد اهللا الحيالي . ٤٠٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٣  نجمة حمادي علي  وائل يونس احمد ابراهيم العكيدي . ٤٠٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  فطومة سلطان علي  جهاد احمد مرعي حسن الحديدي . ٤٠٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٥  شاهة عيدان  احمد خضير الياس موسى الحمو . ٤٠٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٩  فتحية محمد صالح  ايمن رعد عبداللة صالح الحمدي . ٤١٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٣  كمرة حمود عبد  علي سالمة حمود عبد الجبوري . ٤١١
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  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  ايمان حامد ابراهيم  عمر عبد الكريم عبد عودة العبادي . ٤١٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  خالدة فرحان عثمان  معن فتحي محمد الجبو ري . ٤١٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٢  صباح ادريس مجيد  معتز عبد مرعي حسن الحمداني . ٤١٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٣  فاطمة حواس  عمر احمد عبد علي الجبوري . ٤١٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  امينة محمد جاسم  محمد اسماعيل احمد جاسم الصميدعي . ٤١٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨١  شاهة محمد ذياب  محمود سلطان هادي محمود العكيدي . ٤١٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٧  نزهة مسرهد احمد  سعود احمد المجمعيسعد احمد  . ٤١٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٤  لمعة اسماعيل شيت  احمد خالد محمد خضر البجاري . ٤١٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٥  ملكة عبد اهللا علي  سالم احمد محجوب عبد اهللا الجحيشي . ٤٢٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٠  فائزة احمد رشيد  ماهر جار اهللا داؤد سليمان الحمداني . ٤٢١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٧  ضحية خلف صالح  خلف حسين علي الجبوري عامر . ٤٢٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  صبحة صالح علي  علي حسن علي صكر الجبوري . ٤٢٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٨  امونة خلف صالح  يحيى مناور يحيى ذنون الربيعي . ٤٢٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٥  زيادة حسين شهاب  يونس محل حسن حميد البدراني . ٤٢٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٠  حفصة يونس  العامريذنون يونس خضر مظلوم  . ٤٢٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٢  صبيحة هادي عطية  حسين علي صالح عبد اهللا السبعاوي . ٤٢٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٦  حنان اسماعيل ابراهيم  احمد سعدي احمد نوري الحيالي . ٤٢٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  ليلى حازم محمود  عالء قيس هاشم ذنون الحيالي . ٤٢٩



  مرا
  

 

 قرارات
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نينوى  كمة تحقيقن مكافحة االرهاب من مح) من قانو٤الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (قائمة باالسماء 

 المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٧(                  ٤٦٤٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/٨/٢٠٢١           

 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٥  فصولة كهالن  محمد طالل حسين علي الحديدي . ٤٣٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٣  شكرية محمود  مجيد سلمان خميس القريشي . ٤٣١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٢  ساجدة حسن سحاب  محمود كاظم عباس علي الحياني . ٤٣٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٩  امينة حمد حمادي  راغب نعيم عبد حمادي البجاري . ٤٣٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٩  عزيزة محمود حميدان  شالش يونس رجب حسين الحمداني . ٤٣٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  هنوف علي حميد  احمد محمد حمد احمد اللويزي . ٤٣٥

  ياسر عدنان عمر سنيسل الخالدي . ٤٣٦
امينة عبد الرحمن عبد 

  الواحد
١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨١  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٥  نجمة محمد امين  احمد علي ظاهر محيميد العبيدي . ٤٣٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  سعاد احمد جاسم  ليث حامد مخلف حمد الدليمي . ٤٣٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٤  حمدة ياسين  بشار احمد محمود رمو الحمدوني . ٤٣٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٥  فتحية احمد فرج  صالح عبد الجبار رجب سليمان الجبوري . ٤٤٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  خديجة عالوي خضير  ثامرعبدالكريم منيف مبارك الجحيشي . ٤٤١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٣  اديبة ظاهر خضير  محمد عبد عطية حساني الجحيشي . ٤٤٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  مريم علي هبولة  علي عايد نجم عبد اهللا الجبوري . ٤٤٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  مريم محمد احمد  جاسم محمد خلف صالح الجبوري . ٤٤٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٦  حليمة محمد مصطفى  يونس محمد صعب كضيب الحديدي . ٤٤٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٦  اسيا حسين علي  منير عطا شمس الدين جمعة النعيمي . ٤٤٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨١  ضية علي سنجار  محمد محمود موسى هجيل الجبوري . ٤٤٧
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 )٢٨(                  ٤٦٤٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/٨/٢٠٢١           

 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  جميلة يونس احمد  احمد محمد يونس احمد الراشدي . ٤٤٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  امل جاسم عبد  خالد ابراهيم محسن الحمدي العبيدي . ٤٤٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  ملكة سلمو خليف  رائد نايف كيضي مضحي الراشدي . ٤٥٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  فوزية ياسين جاسم  احمد رعد محمد خلف الجحيشي . ٤٥١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨١  فوزيا ياسين جاسم  رائد رعد محمد خلف الجحيشي . ٤٥٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  بدرية سالم صالح  فهد صباح ادهام عيدان مناور االحمدي . ٤٥٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٥  زهور عبد علي  محمود سالم ناصر حسين الزيدي . ٤٥٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  خالدة فرحان عثمان  مازن فتحي محمد احمد الجبوري . ٤٥٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  شكرية حسن حسين  محمد حمد زعيان حسن العبيدي . ٤٥٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  كرحة طه مخلف  سيف نوفل عواد حسن العبيدي . ٤٥٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩١  افطيم محمد طه الالر  منهل ناصر جاسم طه الجبوري . ٤٥٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  زهرة جبار فتحي  عمر فاضل ابراهيم ابراهيم العنزي . ٤٥٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٦  منيفة محمد بالوي  علي يونس احمد عالوي الحمدوني . ٤٦٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٠  زكيا حسين مصطفى  محمد جميل يونس حسن العباسي . ٤٦١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٣  كرجية خضر ابراخو  علي عطية حمادي ابراخو المتيوتي . ٤٦٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  فطومة علي ذياب  حكمت خضر امليحان اذياب الحسوني . ٤٦٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٨  فطومة محمد خضر  يونس ازعيلي علي غضبان الجبوري . ٤٦٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨١  عطية يحيى سلطان  محمود مزعل كاظم محمد الجنابي . ٤٦٥
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نينوى  كمة تحقيقن مكافحة االرهاب من مح) من قانو٤الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (قائمة باالسماء 

 المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية.
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 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  بشرى غانم محمود  سيف احمد حسن علي اللهيبي . ٤٦٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  فضة محمد حسن  احمد ابراهيم علي الجبوري محمود . ٤٦٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٨  حلوة احمد علي  غازي محمد صالح عبد اهللا المتيوتي . ٤٦٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٥  صبيحة احمد علي  رياض احمد حسن علي الجبوري . ٤٦٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  درسن محمد علي  سعد حميد سلطان حمد الحديدي . ٤٧٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  سميرة عواد احمد  نجم الراشديطلب فائز جياد  . ٤٧١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٢  خالدة محمود حسن  محمد عبد الهادي احمد يونس العبادي . ٤٧٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  هكشة الياس حمد  اثير حسين علي محمود الدليمي . ٤٧٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩١  خضيرة سلمان عباس  احمد جاسم ابراهيم محمد اللويزي . ٤٧٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٠  زهدية مصطفى احمد  حسن السبعاوياحمد حسين حمو  . ٤٧٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٦  حميدة عطا اهللا محمد  عبد الحكيم عبد خلف محمد الجبوري . ٤٧٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٧  وهبية ياسين شيت  احمد زكي طه شيت الحديدي . ٤٧٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦١  ساجده عبد هللا ذنون  رافع غانم ياسين يونس الطائي . ٤٧٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٧  كريمة أكرم  يونس الحسينيحسن يوسف محمود  . ٤٧٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٣  ملكة عبد اهللا علي  غانم احمد محجوب عبد اهللا الزبيدي . ٤٨٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٣  ملكة طه ياسين  حسام علوان داود علي الخزرجي . ٤٨١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٠  خلفة نوح شاهين  مهدي صالح علوان تمر االحمدي . ٤٨٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٥  نجاة عبد اهللا حسن  السبعاويعمار عماد محمد محمود  . ٤٨٣
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نينوى  كمة تحقيقن مكافحة االرهاب من مح) من قانو٤الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (قائمة باالسماء 

 المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية.
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  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٣  منتهى ياسين شيت  جاسم محمد اسماعيل احمد الحديدي . ٤٨٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩١  مريم طلب خالد  رباح احمد محمد عبد اهللا اللهيبي . ٤٨٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٩  مريم طلب خالد  محمد احمد محمد عبد اهللا اللهيبي . ٤٨٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٢  حياة محمد علي  قاسم العبيديقاسم بيرم زينل  . ٤٨٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦١  صبيحة محمد مصطفى  قيس هاشم ذنون عبد الحيالي . ٤٨٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٤  امينة ذنون يونس  عمار صالح احمد محمد العبادي . ٤٨٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٧  سميرة سعيد  قصي علي حيدر علي العبيدي . ٤٩٠

  فالح حسن محمد حمش العبيدي . ٤٩١
محمود هضيمة 

  نويران
١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٧  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٧  عيدة شعبان عبد اهللا  محمود محسن احمد يونس العبادي . ٤٩٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  حصة فتحي عوض  سالم محمد احمد موسى اللويزي . ٤٩٣

  ٢٩/١٠/٢٠١٩  ١٩٩٢  علية علي  تركي محمد صبحي عثمان النعيمي . ٤٩٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨١  سعدية حبيب  صعب جياد حامد خضر الطائي . ٤٩٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٠  حمدة وهب  احمد غانم سعيد محمود الجليلي . ٤٩٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩١  خالدة حاجي محمد  ياسر سامي عزيز مال اهللا الجدي . ٤٩٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٤  فاطمة حمادي  ابراهيم سالم حامد محمود العبيدي . ٤٩٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٦  صفية سلطان  شامل عادل عبد الوهاب العبيدي . ٤٩٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٦  بدرية حسن  حاتم سالم حسين علي الحديدي . ٥٠٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٣  امينة ذنون يونس  مزهر صالح احمد محمد العبادي . ٥٠١
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نينوى  كمة تحقيقن مكافحة االرهاب من مح) من قانو٤الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (قائمة باالسماء 

 المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية.
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 )٣١(                  ٤٦٤٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/٨/٢٠٢١           

 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٤  حسنة علي  عطا اهللا علي مرعي حسين الجيجي . ٥٠٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  صباح طه  قصي حامد ابراهيم حامد الجريسي . ٥٠٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٠  فوزية حسن  فيصل احمد حمزة خلف الجبوري . ٥٠٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٧  هاللة عيسى  راكان صلبي يونس حماكي العجيلي . ٥٠٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٥  كميلة عبد الهادي  عبد الكريم صالح عواد طه العبادي . ٥٠٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٨  منتهى عبد اهللا  مثنى محمد عبد اهللا محمود الحياني . ٥٠٧

أشرف عبد الصمد سعد اهللا محمد  . ٥٠٨

  العبيدي
  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٧  بشرى احمد

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٨  عمشة علي  محمد احمد صالح شويخ الجبوري . ٥٠٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨١  نورة حسين عثمان  حسين حسن محمد حسين األومري . ٥١٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨١  صبرية خضير جعبان  عدنان احمد زمين علي الجبوري . ٥١١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٣  يازي تركي  عبد خضر محمود جفال الجبوري . ٥١٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٨  ايمان دحام  عمر ادريس عبد الرزاق فتحي الطياوي . ٥١٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٨  فاطمة صالح  يونس عطا اهللا بالل احمد الحمداني . ٥١٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  نزهة مسرهد  كمال احمد سعود احمد بني جميل . ٥١٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٧  نزيهة يونس توفيق  عمار فاضل عزيز عبد اهللا الطائي . ٥١٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٦  هدية محمد حاجم  حسين رشيد صالح محمد المشهداني . ٥١٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  بيرو ايسكو ميرزة  سامي خيري خضر خديدة البنشرفي . ٥١٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  ليلى موسى عبد اهللا  جاسم عايد محسن حمادي الدليمي . ٥١٩
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 )٣٢(                  ٤٦٤٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/٨/٢٠٢١           

 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٣  منتهى ابراهيم يونس  بسام خلف عبود علي الجبوري . ٥٢٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٠  امينة خليل داؤد  باسم محمد عيسى داؤد الحديدي . ٥٢١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٣  سورية عطا اهللا محمد  محمد سالم محمد عمر الجبوري . ٥٢٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  ليلى جاسم حميد  شعالن وعد ادم سلطان الطائي . ٥٢٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٠  سهلة نجم دبوس  فراس حسن ادويك محمد البجاري . ٥٢٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  ليلى مال اهللا حسن  عمر عبد العزيز ادريس عزيز البنيس . ٥٢٥

صالح عبد الواحد خلف عبد الرحمن  . ٥٢٦

  سالمي
  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  منيفة محمد لطيف

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩١  نهاية محمد حسن  بشير حسين حنش حسن البجاري . ٥٢٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٦  عيدة محمود محمد  محمد أمين محمد احمد البدراني . ٥٢٨

  ١٩٩٧  سكرة يوسف تركي  بسمان علي عبد اهللا هلوب الجبوري . ٥٢٩
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٣  ليلة خليل ابراهيم  رغد غازي يوسف محمد الهاللي . ٥٣٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٦  سهلة عبد اهللا احمد  سلوان محمود غربي محمد االحمدي . ٥٣١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  شمسى سلطان حامد  عدنان حميد محمد حميد البدراني . ٥٣٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٧  سهيلة خلف افليح  حسين جبار كاظم رميض البياتي . ٥٣٣

حيدر نجم الدين عبد الهادي فتحي  . ٥٣٤

  الطائي
  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  انفال سعيد حميد

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  فاطمة محمد طه  ماهر حضيري محمود عيدان المتيوتي . ٥٣٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٠  زهرة حسين عالوي  الحمدانيبشار نايف محمود عاصي  . ٥٣٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٦  نوفة هادي حسين  ايهاب ابراهيم احمد موسى الجبوري . ٥٣٧



  مرا
  

 

 قرارات
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نينوى  كمة تحقيقن مكافحة االرهاب من مح) من قانو٤الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (قائمة باالسماء 

 المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٣(                  ٤٦٤٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/٨/٢٠٢١           

 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٨  عبلة شفيق طاهر  احمد يوسف عبد الرحمن يوسف النفيسة . ٥٣٨

  ١٩٩٤  خميسة محمود فتحي  محمد خالد صالح محمد العنزي . ٥٣٩
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨١  شاهة علي خلف  سالم محمود مطلك العكيديبنيان  . ٥٤٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٧  فاطمة عبد اهللا احمد  محمد علي حسين جاسم العبيدي . ٥٤١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٣  يازي محمود خليف  محمود طه محمود عبد اهللا الجبوري . ٥٤٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  ريفة نوري مصطفى  طه نزار محمود محمد سعيد الطحان . ٥٤٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٦  فطومة ابراهيم جدوع  محمد صالح رحيم الحديديصالح  . ٥٤٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٣  نسيمة حسين حسن  خالد جاسم محمد يونس القصاب . ٥٤٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  غنية حسن لوكي  مهند رعد اسعد حميد اللهيبي . ٥٤٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٣  غنية حسن لوكي  مثنى رعد اسعد حميد اللهيبي . ٥٤٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  سهلة صديق محمد  حسين الطائيعمار حسين احمد  . ٥٤٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٢  صبحة عبد اهللا خضير  جاسم محمد محمود خنجر العبيدي . ٥٤٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  يازي محمد سلطان  احمد فتحي محمد سلطان الجبوري . ٥٥٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٥  صبحة صالح محمد  منصور اسماعيل محمود خنجرالعبيدي . ٥٥١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٧  سعاد سلمان  علي الجبوريعمار محمد خليفة  . ٥٥٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  علية اسماعيل محمد  محمود صالح حسين خلف السبعاوي . ٥٥٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  رحيلة مصحب شباط  فرحان نومان خليف عيفان الشمري . ٥٥٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٨  منى علي ندى  محمد علي ابراهيم حامد الجريسي . ٥٥٥



  مرا
  

 

 قرارات
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نينوى  كمة تحقيقن مكافحة االرهاب من مح) من قانو٤الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (قائمة باالسماء 

 المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٤(                  ٤٦٤٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/٨/٢٠٢١           

 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٩٩١  شكرية محمود  يونس حسن بشير حسن الطائي . ٥٥٦
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  احمد هشام محمد صالح طه الحساوي . ٥٥٧
محاسن ياسين 

  اسماعيل
١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٠  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  سراء صديق محمد  حمزة منذر محمود سليمان العبيدي . ٥٥٨

  ١٩٦٦  خيرية حمودي شهاب  شامل محمد صالح محمود الطائي . ٥٥٩
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  مدركة اسماعيل  محسن علي الدليميابي سعد  . ٥٦٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٣  عيدة يونس اسماعيل  عمر مصطفى محمد علي عباس القصاب . ٥٦١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٥  عمشة احمد عباس  محسن خليل محمود مطلك العكيدي . ٥٦٢

  ١٩٩٣  كملة احمد عبد اهللا  سعود خلف علي محمد الجبوري . ٥٦٣
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  حورية مصلح صالح  عطا اهللا ياسين علي آل عليسعد  . ٥٦٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٤  فضة رضوان صالح  هاني علي ندى علي الجبوري . ٥٦٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٤  صبحة فتحي علي  احمد ياسين محمد عبد اهللا الجبوري . ٥٦٦

عبد الكريم زين العابدين عبد الحميد  . ٥٦٧

  جاسم الزبيدي
  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٥٩  عطية خالد خميس

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٦  امونة خليل ابراهيم  احمد علي محمد ابراهيم المتيوتي . ٥٦٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٣  نجاح ابراهيم محمود  محمود اسماعيل محمد عبد اهللا الجبوري . ٥٦٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  سناء ناصر محسن  رامي احمد درويش خلف الجبوري . ٥٧٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  سهلة نجم دبوس  اركان حسن دويك محمد البجاري . ٥٧١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٠  ليلة محمد  مالك صالح محمد خلف الشرابي . ٥٧٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٦  ترفة علي  ايمن محمد حسين احمد الجبوري . ٥٧٣
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نينوى  كمة تحقيقن مكافحة االرهاب من مح) من قانو٤الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (قائمة باالسماء 

 المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٥(                  ٤٦٤٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/٨/٢٠٢١           

 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  علية عبد اهللا  سالم هلوب احمد هلوب الجبوري . ٥٧٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٨  علية ياسين فتحي  محمد علي محمد عبد اهللا العبيدي . ٥٧٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٧  مريم مجيد توفيق  وليد ابراهيم نجم صالح السبعاوي . ٥٧٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٠  يازي مخلف  حربي جاسم خليف داؤؤد الزبيدي . ٥٧٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٠  قيلة محمد  حسين الياس مال اهللا الياس العبيدي . ٥٧٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٢  كميلة عبد اهللا نجم  مازن محمود قادر خلف العبيدي . ٥٧٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  وفاء حامد  حمزة عباس يونس العبادي محمد طة . ٥٨٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  رفعة حبو  علي عبد العزيز احمد حسين المتيوتي . ٥٨١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  انتصار عبد الحميد  ريان طة نوري حسين السبعاوي . ٥٨٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  صافية حسن  اسماعيل يونس احمد محمود العكيدي . ٥٨٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  يازي حسن  البدرانيبشار علي صالح علي  . ٥٨٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  فتحية علي عباس  نورس خليل هلوش اجعيف الحديدي . ٥٨٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  هناء هاشم  احمد مؤيد نجم عبد الموجود السبعاوي . ٥٨٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩١  خميسة عبد اهللا  محمد اسماعيل حسين الجبوري . ٥٨٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  انوار خلف  علي مصلح هلوب احمد الجبوري . ٥٨٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٥  مريم نزار حسين  صالح صالح مراد مردان العماري . ٥٨٩

عبد الرحمن فاروق عبد اهللا يوسف  . ٥٩٠

  الحمداني
  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٧  نوال عبد الغفور

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٥  سهلة صالح جلحوم  محمد علي عبد اهللا فتحي الحديدي . ٥٩١
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نينوى  كمة تحقيقن مكافحة االرهاب من مح) من قانو٤الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (قائمة باالسماء 

 المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية.
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 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٩٩١  خليل يونسزهرة   ابراهيم احمد حسين علي الخفاجي . ٥٩٢
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٤  حميدة شعبان حسين  إبراهيم خضر حمد محمد النعيمي . ٥٩٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٩  خديجة محمد فليح  خضير عجم خلف عزيز النعيمي . ٥٩٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٧  خديجة محمد نوري  فالح حسن عباوي احمد الجريسي . ٥٩٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧١  علية عبد اهللا هلوب  صباح هلوب احمد هلوب الجبوري . ٥٩٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  ربيعة خلف ادريس  صالح محمود علي عبد اهللا الجبوري . ٥٩٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٦  شكرية حمد احمد  ظاهر زياد خضر حاجي اللهيبي . ٥٩٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  هناء محمد  عامر حسين مال اهللا احمد البجواني . ٥٩٩

أبو عبد اهللا زيدان عبد حميد المكنى  . ٦٠٠

  حذيفة
  ١٦/٠٥/٢٠١٩  ١٩٩٢  اميرة حسين حميد

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  حمدة هلوب احمد  مهند رجا ابراهيم جدوع الجبوري . ٦٠١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  عليا شبيب كمر  رافد عباس مال اهللا احمد البيجواني . ٦٠٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩١  فندية محمد احمد  نزار غانم محمد شبيب الجبوري . ٦٠٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  رحمة طه  احمد البجوانييحيى علي مال اهللا  . ٦٠٤

  ١٩٧١  اميرة عيسى احمد  ابراهيم عون الدين شهاب احمد الشرابي . ٦٠٥
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٩٠  وزيرة فتحي حسين  محمد فارس حسن عباوي الجريسي . ٦٠٦
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٦٨  فطومة محمود سليم  خليل خضير شريف داؤد الحديدي . ٦٠٧
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٤  حمدة ابراهيم حسين  حازم حسين علي حسين الحديدي . ٦٠٨

  ١٩٨٤  فائزة احمد محمد  عادل جاسم محمد فتحي البدراني . ٦٠٩
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  
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نينوى  كمة تحقيقن مكافحة االرهاب من مح) من قانو٤الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (قائمة باالسماء 
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 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٩٧٥  سكرة يوسف تركي  عبد الستار علي عبد اهللا هلوب الجبوري . ٦١٠
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٨٤  سعدية عبد اهللا هلوب  محمد الجبوريعبد العزيز علي ابراهيم  . ٦١١
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٦٨  خديجة محمد نوري  فارس حسن عباوي احمد الجريسي . ٦١٢
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  قحطان سيف الدين محسن علي الدليمي . ٦١٣
سهيلة نعمة اهللا عبد 

  اهللا
١٩٧٤  

١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٦  محمد شبيبمنتهى   كفاح احمد حسين علي الخفاجي . ٦١٤

  ١٩٨٩  طفلة احمد خضير  عبد العزيز محمود محمد خضر اللهيبي . ٦١٥
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٨٣  عزيزة جمعة طلب  هذال محمد عبد اهللا فتحي اللهيبي . ٦١٦
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦١  رمزية محمد حسين  مرشد سعيد محمد جرجيس الحيالي . ٦١٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧١  مطرة احمد عباس  محمد عباس الحيانيجاسم سلطان  . ٦١٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٢  سامية حسن محمد  محمد طه اسماعيل محمود السالمي . ٦١٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  فائزة سعيد داوود  حسن عبد الباسط شريف محمد الطائي . ٦٢٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٨  نوفة حمود خليل  صدام عبد خلف حمود العبيدي . ٦٢١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧١  امينة محمد احمد  علي الخفاجيزياد محمد عبد  . ٦٢٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٣  مريم جلو ضيف  عمار صالح حمد علي المشهداني . ٦٢٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  فريال حميد حامد  سالم محمد عفتان عطياوي الدليمي . ٦٢٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٧  نوفة محمود  صهيب محمد صالح خلف الشرابي . ٦٢٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  كرحة جاسم محمد  شعالن محمد تايه عكاب الجبوري . ٦٢٦

  ياسر احمد رزوقي اسماعيل الحيالي . ٦٢٧
سامية محمود عبد 

  القادر
١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٩  
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نينوى  كمة تحقيقن مكافحة االرهاب من مح) من قانو٤الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (قائمة باالسماء 

 المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية.
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 )٣٨(                  ٤٦٤٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/٨/٢٠٢١           

 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩١  ايمان محمد حسين  علي ذياب احمد حسين الجحيشي . ٦٢٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٥  شكرية حقي حسن  حامد احمد حامد عبد اهللا الجبوري . ٦٢٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  بيشا احمد حسين  الجنابيمحمد يونس حسين رمو  . ٦٣٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٩  فتحية محمد خليف  محمد ثامر محمود سلطان الحديدي . ٦٣١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٢  شمسة حسين صالح  عبد الناصر حامد عبد اهللا خلف الجبوري . ٦٣٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٢  سكنة يونس وهب  مسعود محمد خلف حسن النعيمي . ٦٣٣

  ١٩٧٥  محروسة خلف  الجبوريشاكر محمود حبش محمد  . ٦٣٤
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٦٧  خديجة جاسم محمد  علي محمد حسين علي السبعاوي . ٦٣٥
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٧٩  كتبة عبد خليل  عالء صبحي عبد خليل الدليمي . ٦٣٦
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٨٦  مي هاشم محمد  محمد هشام عبد يحيى الحيالي . ٦٣٧
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٨٩  منيفة حسن ساعد  أرشد ابراهيم محمد صالح الجلبي . ٦٣٨
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٧٢  ترفة سليمان حمد  عبد جرجيس جاسم حسن اللويزي . ٦٣٩
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٦  فاطمة ياسين ابراهيم  قاسم يحيى خليل ابراهيم الراوي . ٦٤٠

  ١٩٨٨  يحيىنهلة احمد   ماهر رعد عبد جاسم المتيوتي . ٦٤١
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٢  رفعة ياسين طه  أكرم احمد حسون بلو المتيوتي . ٦٤٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٢  سامية خضر يونس  حسن عباس محمد علي المال . ٦٤٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٥  خنسة سعيد وهب  وعد لطيف حسين وهب الفرحات . ٦٤٤
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 )٣٩(                  ٤٦٤٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/٨/٢٠٢١           

 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  عمشة عبد اهللا شاهر  محمد صالح علي لطيف الجبوري . ٦٤٥

  ١٩٩٧  ضحى خليل ابراهيم  زيدان محمد خلف محمد الحيالي . ٦٤٦
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٩٢  ابتسام محمد  وسام بشار محمد جادر الخزرجي . ٦٤٧
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٩١  انوار شاكر محمود  محمد يحيى قاسم احمد الجميلي . ٦٤٨
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٧  زهرة فرحان ضاحي  الشمريوعد شحاذة محمد سهو  . ٦٤٩

  ١٩٨٦  عاصمة يوسف بكر  احمد غانم محمد احمد المولى . ٦٥٠
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٨٣  مرتوبة حمود عزاوي  عمر صالح علي صالح المشهداني . ٦٥١
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٨٤  غربية خضر حسن  محمد علي سلطان عبد اهللا الجواري . ٦٥٢
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٩٠  حبشة سالم داؤد  جاسم محمد سحل حمودي الحديدي . ٦٥٣
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٧٥  درة خلف حسن  صدام احمد جهاد خلف الجبوري . ٦٥٤
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٧٨  فطيم عبد اهللا محمد  اثير احمد علي مصطفى الشعباني . ٦٥٥
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  الحديدينوفل نجم عبد اهللا سليم  . ٦٥٦
وضحة حمودي 

  عبوش
١٩٨٤  

١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٢  محاسن علي سليمان  رائد سالم سوعان سليمان الصميدعي . ٦٥٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  سعدة محمد ابراهيم  الياس خضر ظاهر عبد اهللا الحديدي . ٦٥٨

  ١٩٩٧  شيماء حسن عمر  امير فهد احمد كانوص العزاوي . ٦٥٩
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٨٠  فضيلة يونس جمعة  بشير غانم محمد خضر الدليمي . ٦٦٠
١٧/٠٩/٢٠١٩  

  

  ١٩٨٩  زهرة ياسين مصطفى  يعبد الباسط محمد عبد اهللا صالح النعيم . ٦٦١
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  
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  ١٩٧٨  ذباحة صافي  باسم جاسم محمد كرحوت االحمدي . ٦٦٢
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٠  حسينكلشان   علي عثمان محمد فرحات الفرحات . ٦٦٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٧  رمزية حميد سلمان  وعد ناصر عويد عباس العبيدي . ٦٦٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨١  ضوية محمد سليمان  ثائر عبد اهللا محمود امين الطائي . ٦٦٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٦  شفيقة سلطان محمود  سلطان محمود صالح محمود العبادي . ٦٦٦

  ١٩٨٣  امين ساجدة محمد  عزت سعيد محمد جميل الفرحات . ٦٦٧
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٨٦  ساجدة محمد امين  عدنان سعيد محمد جميل الفرحات . ٦٦٨
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٨٧  شكرية امين  بشارغانم حسن خضر الحسن . ٦٦٩
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٧  ذكرى جار اهللا  ياسر نظام يحيى محمد الشكرجي . ٦٧٠

  ١٩٩٢  مها مجيد خضر  المفرجيمحمد طالل هادي محمد  . ٦٧١
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٩٣  خديجة شبيب خطاب  احمد مطر خليفة خضير البدراني . ٦٧٢
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٩١  نوفة ذويد نويران  حسين عالوي احمد حسن المشهداني . ٦٧٣
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٩١  نوال حسين مطر  عمر ابراهيم احمد سيد البدراني . ٦٧٤
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٨٤  خالدة فرحان عثمان  صفاء فتحي محمد احمد الجبوري . ٦٧٥
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٩  اصباحة دهش ابراهيم  عبد محمد احمد عمر السبعاوي . ٦٧٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  رمزية جياد محمد  عزيز زكي شعبان عبد اهللا اللويزي . ٦٧٧

  ١٩٨٠  محروسة يونس كنو  البدرانيرضوان محمد حسين جاسم  . ٦٧٨
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  
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  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٨  بزق ابراهيم  محمد عايد احمد علي المتيوتي . ٦٧٩

  ١٩٧٥  ذباحة محمد  ياسين خليل ابراهيم مصطفى المتيوتي . ٦٨٠
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  وردة حسن فرحان  فارس شالش حمادي فرحان الجشعمي . ٦٨١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩١  امينة غازي حسن  اشحاذة عبد حميد البدرانيعامر  . ٦٨٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  احالم منير محمد  يونس عبد اهللا سالم يونس الجحيشي . ٦٨٣

  ١٩٩٦  فطيم جاسم  كرم علي خضر صالح المتيوتي . ٦٨٤
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٩٠  نهاية صالح حسن  محمد مرعي شنو محمد البدراني . ٦٨٥
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٧٠  منيفة سعيد سرحان  محمد يوسف جاسم محمد المتيوتي . ٦٨٦
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨١  عيدة جاسم محمد  عبد السالم محمود حسين محمودالجبور . ٦٨٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٤  صبحية معيوف محمد  وعداهللا شكرمحموداحمد العجيلي . ٦٨٨

  ١٩٨٣  صالح ابراهيم فضيلة  علي محمد عيدان عبد اهللا الجحيشي . ٦٨٩
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٩٥  ترفة جاسم  اسامة محمود يونس محمود الجبوري . ٦٩٠
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٨  ليلى عصمان حسن  رياض صالح حسين مصطفى الهاللي . ٦٩١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٤  عيدة اسماعيل رشو  محمد حسن محمد علي الحمداني . ٦٩٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩١  ندى خزعل محمد  الشرفةمحمد ليث جياد نجم  . ٦٩٣

  ١٩٨٩  نهلة سوادي شويت  ثمين احمد حسن جدوع الحديدي . ٦٩٤
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٨٥  خديجة جاسم محمد  احمد محمد حسين علي السبعاوي . ٦٩٥
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٨٤  فضيلة محمود حمد  أرشد مصطفى احمد حمزة الطائي . ٦٩٦
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  
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 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٩٨٠  هدية احمد خلف  عبد العزيز علي محمود سلمان الجبوري . ٦٩٧
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٧٦  هيلة عبد اسماعيل  دياركان عبد المنعم سعد اهللا محمد العبي . ٦٩٨
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  شعاع داود سليمان  علي زيدان سالم خليل العبيدي . ٦٩٩

  ١٩٧١  مريم حسين يوسف  عبد اهللا زيد وهب خضر الفرحات . ٧٠٠
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  عزيزة ابراهيم محمد  برزان زيدان خلف صالح الطائي . ٧٠١

  هشام نوفل عبد الكريم شيت النعيمي . ٧٠٢
محاسن عبد المحسن 

  قاسم
١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٤  مرضية جاسم  ريان ادريس حمادي مصطاوي المتيوتي . ٧٠٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٤  منيفه سعيد سرحان  جاسم محمد المتيوتيهيثم يوسف  . ٧٠٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٤  سهام احمد سليم  غسان ابراهيم حسين سليمان الزيدي . ٧٠٥

  ١٩٨١  سهيلة حامد فتحي  هشام عاصم سعيد محمود العبيدي . ٧٠٦
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٨٠  هيفاء ذنون يونس  يونس محمد طالب يونس الحمداني . ٧٠٧
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٦  جمالة محمود حمد  ساهر محمود احمد حمد الجبوري . ٧٠٨

  ١٩٩٢  فائزة محمد موسى  جرناس حسين علي حمود الجبوري . ٧٠٩
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٩٣  تركية عبد اهللا  حسن عباس احمد عباس السبعاوي . ٧١٠
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٨٤  ثامر ابراهيمروعة   محمد ليث خليل عبد اهللا الحيالي . ٧١١
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٤  حمدية مطر يونس  مهند صاحب فتوان هالل الحديدي . ٧١٢

  ١٩٨٠  كطنة جاعد عاكوب  ادهام ادريس ادهام سطام االحمدي . ٧١٣
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  
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  ١٩٨٠  جميلة مخلف حمادي  طالل علي حسين حمادي الخطابي . ٧١٤
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩١  مريم خلف محمد  سيف علي محمد حسين السبعاوي . ٧١٥

  ١٩٧١  علية جاسم محمد  سالم محمود خضير احمد العبيدي . ٧١٦
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٨١  خلفة نوح شاهين  عدنان صالح علوان تمر االحمدي . ٧١٧
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٩٢  صباح قاسم يحيى  عصام زهير هادي عبد القادر العنزي . ٧١٨
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  حميدة حسين ياسين  علي طالل خلف بالل البدراني . ٧١٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٦  سمية وعد محمود  ابراهيم علي محمود عيدان النعيمي . ٧٢٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  مريم حميدي عليان  وعد شرف جاسم محمد الجبوري . ٧٢١

  ١٩٨٣  اهللا احمدفتحية عبد   محمود خضر خلف حسين البدراني . ٧٢٢
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٩٥  سورية حسين فتحي  احمد حسين خلف حسين البدراني . ٧٢٣
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  عيدة اسماعيل رشو  فؤاد حسن محمد علي الحمداني . ٧٢٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٩  زهرة خضر محمد  خالد سلطان سليم عبد اهللا الحديدي . ٧٢٥

  غضبان الجبوريحازم عزاوي علي  . ٧٢٦
بازقة عبد الكريم 

  محمد
١٩٨٤  

١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٨  باكزة ابراهيم عبو  ثامر محسن سليمان داؤد البدراني . ٧٢٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٠  محفوظة سيد سليمان  حسن محمد طه حسن النعيمي . ٧٢٨

  ١٩٧٧  شمة عطية احمد  احمد صالح محمود محمد الشرابي . ٧٢٩
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٧  صبحة رضا حمزة  سفيان محمد حمد احمد الجبوري . ٧٣٠

  بشار عماد محمد شيت عبد اهللا العبيدي . ٧٣١
سليمة عبد الرحمن 

  جابر
١٩٦٨  

١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  
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 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٠  شيتة جرجيس عبد اهللا  نوفل سعيد حميد مجيد الحمداني . ٧٣٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  سعدي عبد هندي  صالح مطلك عدوان فياض الجوادي . ٧٣٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٤  مريم حمادة جاسم  بشار احمد داود سلطان الجريسي . ٧٣٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  فضيلة صالح ابراهيم  محمد احمد حسون محمد الجريسي . ٧٣٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٠  نوفة محمد سليمان  غانم علي داود سليمان العكيدي . ٧٣٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  فضيلة صالح ابراهيم  الجحيشيناصر ابراهيم عيدان عبد اهللا  . ٧٣٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٢  فطومة عايد مصطفى  أزهر احمد نجم عبد اهللا الحديدي . ٧٣٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩١  نهله هادي عبد اهللا  عبد اهللا محمد خليل ابراهيم الجبوري . ٧٣٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٧  شاهة بخيت احمد  محمود حسين حواس احمد الحديدي . ٧٤٠

  ١٩٩١  ايمان حامد عبود  محمد احمد الحمدانيانس ذنون  . ٧٤١
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  خيرية فاضل محمد  نزار فاضل الياس عباس الزهيري . ٧٤٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٧  شاهة حميد  طاهر خلف حسين حواس الحديدي . ٧٤٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  سعاد محمد احمد  محمد إبراهيم سعيد محمود الجبوري . ٧٤٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٧  عمشة فتحي احمد  محمود عياد سلوم الحديديشاكر  . ٧٤٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  هدية طه محمد  هيثم عبد اهللا محمد عيسى الجبوري . ٧٤٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  نزهة احمد  عماد احمد سعود احمد مجمعي . ٧٤٧

  ١٩٧٦  يازي صالح احمد  محمد خليفة علي صالح الجبوري . ٧٤٨
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٢  علية خليل ابراهيم  حمدو عزو العدوانيغانم شنو  . ٧٤٩
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 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٠  ونسة توفيق يونس  صباح سالم شيت سليمان الجحيشي . ٧٥٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨١  فطيم علي حمود  سالم محمود صالح خضر السبعاوي . ٧٥١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٦  فريال حميد  رائد محمد عفتان عطيوي الدليمي . ٧٥٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٧  كريمة محمد عباس  اهللا الحيالي رياض عثمان محمد عبد . ٧٥٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩١  عزيزة احمد حمود  عمرعواد عبود علي الجبوري . ٧٥٤

  ١٩٨٢  نبيلة ابراهيم  خالد سلمان حمودي حسن الطائي . ٧٥٥
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  امينة ابراهيم يونس  علي حسين عواد سلطان الجبوي . ٧٥٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٢  مريم سلطان جاسم  عبد اهللا الجحيشي عمر احمد محجوب . ٧٥٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٦  شاهة فتحي  احمد عبد اهللا خلف رمضان البدراني . ٧٥٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  فريال هاشم نجم  لؤي باسم محمد علي الدليمي . ٧٥٩

سعدون ذنون يونس عبد الرحمن  . ٧٦٠

  الحيالي
  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٥  يازي خضير

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  سعدة عبد ويس  الجحيشيمحمد صالح علي صالح  . ٧٦١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  رافعه فتحي حمود  اسماعيل محمد حسين حجي المعماري . ٧٦٢

  ١٩٨٩  نشمية جاسم احمد  مهدي محمد جاسم احمد المتيوتي . ٧٦٣
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٦  شيتة ابراهيم  رافع محمد محمود رجب البدراني . ٧٦٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٧  عائشة عواد سلطان  مصطفى الجبوريايمن محمد خلف  . ٧٦٥

  ١٩٧٥  زهرة حسين احمد  فتحي احمد خلف احمد الطائي . ٧٦٦
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٩٦  نضال حسين سلو  محمد خلف سليمان حسين الجرجري . ٧٦٧
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  
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 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٩٩٨  مريم احمد بالوي  وعد احمد محمد سلطان البدراني . ٧٦٨
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٦  رفعة عواد احمد  راكان عجيل صالح حسو الجيساوي . ٧٦٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  فهيمة حسين حمزة  فارس صابر محمد محمود الحمداني . ٧٧٠

  ١٩٩٠  حروبة حسين محمد  علي ابراهيم حمدو عزو الحمداني . ٧٧١
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٩٥  عليزهرة حسن   صالح احمد صالح عبد اهللا الحياني . ٧٧٢
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٣  زهرة مصطفى خضر  يونس خضر الياس خضر المولى . ٧٧٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  حمدية مطر يونس  مثنى صاحب فتوان هالل الحديدي . ٧٧٤

  كرم صباح احمد عبد اهللا بجاري . ٧٧٥
جنان عبد الرزاق 

  خضر
١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  سعيد قاسمزينب   حمزة نايف محمد صالح النعيمي . ٧٧٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٩  امينة خليل سنجار  محمد حسين علي وهب السنجار . ٧٧٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٦  حسنة علي ندى  فراس حمد محمود عمر الزبيدي . ٧٧٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٣  حليمة سعدون احمد  محمد يونس محمود احمد العبادي . ٧٧٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٥  امينة فرج احمد  عمر فتحي حسن حسين الجبوري . ٧٨٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٤  رمغة احمد حبيب  خميس حسين علي حبيب االحمدي . ٧٨١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  ليلى يونس عابد  مروان مزهر محمد احمد النعيمي . ٧٨٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٧  سورية رافع ناصر  خالد جمعة جاسم محمد الجحيشي . ٧٨٣

  ١٩٨٣  سعاد عبد العزيزحمود  أمجد مشحن مديح حمود السعدون . ٧٨٤
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  زينب محمود حميد  سامر سعد عبد اللطيف جار اهللا الشماع . ٧٨٥
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نينوى  كمة تحقيقن مكافحة االرهاب من مح) من قانو٤الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (قائمة باالسماء 

 المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية.
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 )٤٧(                  ٤٦٤٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/٨/٢٠٢١           

 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٦  عزيزة احمد حمود  محمد طاهر عواد عبود علي الجبوري . ٧٨٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨١  ملكة طه ياسين  وسام علوان داوود علي الخزرجي . ٧٨٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  هاشم محمدعالية   نوار شعالن يوسف بكر المولى . ٧٨٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٧  هناء هاشم يونس  وسام مؤيد نجم عبد الموجود السبعاوي . ٧٨٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٦  فطيم ابراهيم يونس  سعود فيصل احمد عواد الجبوري . ٧٩٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٨  خشفة صالح ابوب  حسن علي مصطفى حميد السالمي . ٧٩١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٣  حسن محمدعامرية   موفق محمد عبيد ادريس السالمي . ٧٩٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  نهلة سالم خضير  اياد محمود عبيد ادريس السالمي . ٧٩٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٢  كرحة عبد حمد  سالم محمود صالح محمد الحمدي . ٧٩٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨١  خديجة علي عبد اهللا  رضوان علي شرقي محمد الحمدي . ٧٩٥

  ١٩٨٦  شمسة خضير حمادي  سعد حسن جاسم صالح الجبوري . ٧٩٦
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  ثرية علي احمد  فهد احمد عواد احمد العكيدي . ٧٩٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٥  عيافة فتحي مطر  يونس عبد رمضان رجب الجبوري . ٧٩٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٢  فاطمة علي عاشور  عدي احمد رمضان رجب الجبوري . ٧٩٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٣  فوزية عبد الرحمن  أيسر محمود خضر حسوني المتيوتي . ٨٠٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٧  غزالة محمود هنيش  ياسر محمود محسن حنيش االحمدي . ٨٠١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٥  لمعة خضرصالح  صفوان محسن صالح عزو المتيوتي . ٨٠٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٤  شمسة جاسم محمد  وعد جبر حامد محمود الطائي . ٨٠٣
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نينوى  كمة تحقيقن مكافحة االرهاب من مح) من قانو٤الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (قائمة باالسماء 
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 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  هاللة احمد محمد  يونس احمد محمد سلطان البجاري . ٨٠٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  سعدة محمد سليمان  سليمان عبد اهللا حسن محمد الجبوري . ٨٠٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  عذراء احمد محمد  مهند عبد الكريم رمضان رجب الجبوري . ٨٠٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  شاهة عبد علي  عمر عائد رمضان رجب الجبوري . ٨٠٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  ملكية محمود عيسى  صفاء ابراهيم محمد علي الجبوري . ٨٠٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨١  سميرة جاسم احمد  فراس ماجد محسن علوش التميمي . ٨٠٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٢  خولة خضر ادم  امير الياس حيدر خليل البياتي . ٨١٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٧  چمالة خلف حسين  مصعب عبد الحميد عبود علي الجبوري . ٨١١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٣  سلمى خضير  برزان ابراهيم معيوف فنتش العبيدي . ٨١٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩١  ندى علي هلش  عبد الحكيم محمد حسين هلش . ٨١٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٤  جنان محمد المحمد  ميسر محمد سعيد ابراهيم العنزي . ٨١٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٣  حوسة عبد حسن  نجم عبد اهللا رمضان عبد اهللا اللويزي . ٨١٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٠  رابعة اسود غريب  محمد عطية خلف فرهود السبعاوي . ٨١٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٢  جميلة طه محمد  مالك ابراهيم محمد ابراهيم المتيوتي . ٨١٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٦  عيشة عبد اهللا حسن  رعد محمد خضير احمد الحديدي . ٨١٨

  ١٩٩٣  ذكرى عزيز كمر  عماد جاسم محمد ابراهيم الجبوري . ٨١٩
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٥  احمدغزالة علي   ناظم يونس صالح جربوع العبيدي . ٨٢٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٣  نوره دوريش محمد  حسن محمود احمد محمد الجحيشي . ٨٢١
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نينوى  كمة تحقيقن مكافحة االرهاب من مح) من قانو٤الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (قائمة باالسماء 

 المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية.
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 )٤٩(                  ٤٦٤٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/٨/٢٠٢١           

 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٦  كرحة محمد حسين  وعد اهللا اسماعيل جمعة خلف البدراني . ٨٢٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٨  زكية حمد احمد  فارس محمود خلف برجس اللويزي . ٨٢٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٧  يوسفكطنة ابراهيم   عمار شهاب احمد محمود البجاري . ٨٢٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٤  باسلة حازم يونس  احمد حمدون يونس عبد اهللا الحيالي . ٨٢٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٣  شمسة ابراهيم احمد  حسين عبد المجيد فتحي عبد اهللا بجاري . ٨٢٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩١  جميلة احمد عبد  ايمن علي بلو محمد المتيوتي . ٨٢٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  خضر شويخترفة   صالح عبيد احمد هبولة الجبوري . ٨٢٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٩  ترفة محمد خضير  نايف عباس جاسم محمد المتيوتي . ٨٢٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٣  شكرية محمود الياس  محمد حامد احمد حسين الراشدي . ٨٣٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٣  هيفاء فتحي مالو  محمد فوزي احمد عبد المولى . ٨٣١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  رفعة احمد سعيد  عالء شهاب احمد حسين الجحيشي . ٨٣٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٠  خلفة سلطان رمضان  عامر جميل جار اهللا عباس الطائي . ٨٣٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٨  زكية ذنون مرعي  عزام فتحي محمود نجم النعيمي . ٨٣٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  فاطمة شاكر محمود  أشرف عيسى حمزة يحيى الصميدعي . ٨٣٥

  محمود عبيد ادريس محمد السالمي . ٨٣٦
سباهية اسماعيل 

  محمود
١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٥  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  خالدة منسي فتحي  حسين خالد علي عبد اهللا األحمدي . ٨٣٧

يوسف سعدون محمد بشير محمد سعيد  . ٨٣٨

  العبادي

شمسة منير محمد 

  سعيد
١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٦  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٩  ابتسام احمد  يعدي حازم عبد الجبار عبد اهللا الحمدان . ٨٣٩
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نينوى  كمة تحقيقن مكافحة االرهاب من مح) من قانو٤الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (قائمة باالسماء 

 المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية.
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 )٥٠(                  ٤٦٤٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/٨/٢٠٢١           

 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٨  بتول محمدعلي  داود النعيميبشار عبد القادر يحيى  . ٨٤٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٦  صبحة احمد عبوش  خالد شحاذة فتحي حمود العبيدي . ٨٤١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  عيدة جمعة محمد  رغيد ثــامر حسن علي الراوي . ٨٤٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٨  كلثومة عبد اهللا حامد  محمود عبد اهللا شيت صالح السالمي . ٨٤٣

  البدرانيمحمود حسين عبد حسن  . ٨٤٤
كرحة عبالوي 

  حمداوي
١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨١  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٣  مديحة احمد سلطان  رضوان يونس حمو جمعة النعيمي . ٨٤٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٠  شاطرة محمد جاسم  احمد عبد احمد خلف الطائي . ٨٤٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٠  مدينه حسن الياس  رضوان علي حسين الياس الطائي . ٨٤٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٤  امنة يونس عبد القادر  الداؤديعلي حسين علي عبد القادر  . ٨٤٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  فطيم ابراهيم محمد  همام ياسين محمد عبد السبعاوي . ٨٤٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٨  عزيزة محمد احمد  قاسم خلف احمد حسن الطائي . ٨٥٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  نجاح احمد فيصل  يونس ابراهيم يونس موسى المرتضى . ٨٥١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٦  امينة علي عبد القادر  الداؤدي أكرم فتحي سليمان فتاح . ٨٥٢

  محمد صالح عبد اهللا محمد الحيالي . ٨٥٣
رفعة محمد حديد 

  الحيالي
١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٠  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٥  عرنه علي عبد القادر  حسن احمد محمود فتاح الداؤدي . ٨٥٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٥٨  حمشة محمد صالح  عبد الواحد خضير احمد حسين العبيدي . ٨٥٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٥  سيا رشيد صالح  محمد شحاذة حمادي علي الحديدي . ٨٥٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  وهبية محمود ناصر  ايهم طالل خضير علي الجبوري . ٨٥٧
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  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٦  احالم حواس فيصل  محمد خليل ابراهيم العنزي . ٨٥٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧١  امينة فتحي علي  حسان فتحي احمد مصطفى الراوي . ٨٥٩

حسين علي عبد القادر عبد العزيز  . ٨٦٠

  الداؤدي
  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٤  امنة يونس عبد القادر

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٦  ترفة خضير حامد  محمد حازم فرحان حسين اللهيبي . ٨٦١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٤  عريشة سعران سحاب  احمد محمد خاف يوسف المعماري . ٨٦٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٢  نجمة علي مصطفى  عامر احمد جار اهللا حمد السبعاوي . ٨٦٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٠  طليعة ذنون جرجيس  رائد سعد معيوف فنتش العبيدي . ٨٦٤

  نواف زكي حمادي خضر الربيعي . ٨٦٥
شفاء الرزاق عبد 

  الغفور
١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٢  

  ١٩٩٢  رمزية يوسف علي  محمد حاتم بدر امانة الزبيدي . ٨٦٦
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

عالء عبد الوهاب يوسف عبد اهللا  . ٨٦٧

  العزاوي
  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  رابعة فاضل طه

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٤  ثرية خضير علي  مقداد سليمان محمد سليم الحمداني . ٨٦٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧١  ماجدة محمد مجيد  طارق يونس عطية زيدان الجحيشي . ٨٦٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٦  نجالء فتحي احمد  محمد عامر دهش قاسم الصميدعي . ٨٧٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٣  مطرة عواد سلطان  محمود يونس محمد احمد الحمداني . ٨٧١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ٢٠٠٠  جنان سعيد محمد  اسماعيل عدي اسماعيل يحيى الهاشمي . ٨٧٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  فاطمة ابراهيم زيدان  عالء احمد عبد هذال الحديدي . ٨٧٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٥  عفرة عيسى خضر  محمد عزيز حامد محمد الجبوري . ٨٧٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  يازي محمود علي  محمود سالم محمد علي البجاري . ٨٧٥
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عبد الماجود سلمان احمد سلمان  . ٨٧٦

  البدراني
  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٥  وضحة حسين عبد

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٤  بيداء خليل ابراهيم  مهند محمد علي جاسم العبيبدي . ٨٧٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨١  ابتسام عباس خضر  محمد ابراهيم شيت فتحي الجليلي . ٨٧٨

  ١٩٧٩  محرمرسلية حسيب   علي عبد اهللا احمد حامد الجبوري . ٨٧٩
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٨٣  صديقة محمد صادق  زاهر عبد الرحيم محمد نوري العباسي . ٨٨٠
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  ندى مخلف علو  مهند رعد احمد محمد الزبيدي . ٨٨١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  لمى غانم مدلي  امير عبد الغني خضر سليمان المتيوتي . ٨٨٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٧  مريم صالح عثمان  الزبيدياحمد علي حسن جاسم  . ٨٨٣

  ١٩٨٣  منتهى محمد شبيب  رباح احمد حسين علي الخفاجي . ٨٨٤
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  عائشة حسن اسماعيل  محمد احمد محمد ابراهيم الهوشان . ٨٨٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٣  سكينة حسن  نورالدين ميسراحمد خلف السبعاوي . ٨٨٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  بثينة رمضان  عبد اهللا السليفانيرائد يونس مصطفى  . ٨٨٧

  برزان نجم عبد محمد النيساني . ٨٨٨
مديحة عبد الكريم 

  محمد
١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٥  

سفيان عبد الرزاق دواس حمادي  . ٨٨٩

  المتيوتي
  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٩  تسواهن احمد حمزة

عبد الرحمن محسن خليل محمود  . ٨٩٠

  العكيدي
  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  هدى فتحي شكر

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٤  سورية رافع ناصر  احمد جمعة جاسم محمد الجحيشي . ٨٩١

  ١٩٧٣  يازي باشا غفوري  مشير صالح محمد حسن العنزي . ٨٩٢
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  
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  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٣  فرحة عزيز عمير  حازم محمد صالح عبد اهللا النعيمي . ٨٩٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  ثرية حمادي شحاذة  سالم محمد بالل شحاذة الطائي . ٨٩٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٧  والء زينل علي  محمد حامد محمد يوسف ال حسن . ٨٩٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٧  مريم محمد يونس  طه حسين محمد حسين النعيمي . ٨٩٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩١  برشة حمادي سيد  علي ياسين محمد عبود الجبوري . ٨٩٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٦  فوزية حمد سليمان  كرم باسم محمد زيدان الجحيشي . ٨٩٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٦  زهرة علي حسن  عبد اهللا محمد خلف يوسف الجحيشي . ٨٩٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  شكرية جاسم محمد  رعد خالد خلف عيسى الجبوري . ٩٠٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  شمسة حافظ مجيد  نكتل عبد اهللا يونس محمدالجبوري . ٩٠١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٩  سالمة نايف فتحي  نكتل عبد الجبار يونس احمد الجبوري . ٩٠٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  فتحية علي ندى  محمد صالح محمد ندى الجبوري . ٩٠٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٧  أمونة صالح علي  بشار شاكر محمود علي النعيمي . ٩٠٤

  ١٩٧٨  رقية زاهد توفيق  عمر خالد عبد ابراهيم الطائي . ٩٠٥
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  نجمة حميد احمد  كامل جاسم عبوش بلو الحديدي . ٩٠٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  نهلة حازم  فيصل غازي يونس حمزة الصفار . ٩٠٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  فرحة سليمان احمد  ابراهيم بالل صالح احمد الحديدي . ٩٠٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  سهلة سلطان عياش  زيد عطية شطي خماس اللهيبي . ٩٠٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٥  مريم حسين محمد  فهد علي عواد عكلة البدراني . ٩١٠
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  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  فتحية خلف محمد  عسكر العباديصالح محمد احمد  . ٩١١

  ١٩٨٢  فرحة احمد سلطان  محمد عايد محمود سلطان البجاري . ٩١٢
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٦  مسيرة سلطان عبد اهللا  باسم محمد احمد صالح الدليمي . ٩١٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  سعد احمد سعدون  ربيع ياسر محمود عبدهللا النعيمي . ٩١٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  وفاء نجم عبد اهللا  طارق غانم نايف الدليمي اياد . ٩١٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٤  ازهية محمود  محمد محمود محمد خلف الشرابي . ٩١٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٩  سهلة محمد فتحي  احمد محمد سالم صالح الحمدي . ٩١٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٧  كفاح محمود  بدر ذنون يونس خضر الحديدي . ٩١٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٦  محيلة عبد اهللا خالد  الحمديعزام محمد عطية مال  . ٩١٩

  محمد موسى عطا اهللا صالح الجبوري . ٩٢٠
زوينة عبد الباقي 

  حنتو
١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٢  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٢  امل عبد الرزاق فتحي  رياض محمد جاسم دبوس البجاري . ٩٢١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٤  شمسة حامد محمد  يعبد العزيز يونس عبد اهللا علي البدران . ٩٢٢

عبد الرحمن محفوظ فضيل حمش  . ٩٢٣

  النعيمي
  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٩  سميرة مؤيد

  ١٩٨٩  زهية موسى  ماهر احمد عيسى خضر الدليمي . ٩٢٤
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٤  خزنة فتحي خضير  محمد فتحي حسين حواس الحديدي . ٩٢٥

  ١٩٨١  امينة فتحي خضير  بدران علي جدوع الحديدي . ٩٢٦
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٩٩  سهام علي جدوع  عدنان محمد فتحي حسين الحديدي . ٩٢٧
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٨٣  حمدة طالب علي  عمر دخيل سلطان مظهور الحديدي . ٩٢٨
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  



  مرا
  

 

 قرارات
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نينوى  كمة تحقيقن مكافحة االرهاب من مح) من قانو٤الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (قائمة باالسماء 

 المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥٥(                  ٤٦٤٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/٨/٢٠٢١           

 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٥  ايمان طه علي  لؤي عادل مهدي خلف الحمداني . ٩٢٩

مهند غالب عبد الغفور عبد الكريم  . ٩٣٠

  الحمداني

المجيد عبد عقيلة عبد 

  الكريم
١٩٨٥  

١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  خالد جميل احمد بالل اللهيبي . ٩٣١
بوري عبد العزيز 

  رشيد
١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٤  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٦  عيدة تايه وكاع  عبد جاسم محمد عبد اهللا الزبيدي . ٩٣٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٩  محروسة فتحي حسين  محمد ادريس محمود حسن الربيعي . ٩٣٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٧  بدرية محمد عزيز  داود البيجواني صالح قاسم رشيد . ٩٣٤

  ١٩٨٠  فوزية سوادي شويت  بشار صالح احمد سرحان الحديدي . ٩٣٥
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  فائزة نجم عبد اهللا  سالم احمد حامد طالب المشهداني . ٩٣٦

  ١٩٩٥  وزيرة احمد محمود  حمود فرحان حمود خضر المتيوتي . ٩٣٧
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٥  زهرة احمد علي  محمود ثامر عبد مجتوب الجبوري . ٩٣٨

  ١٩٩٢  بتول محمد محمود  حسام فارس سلطان حمادي البدراي . ٩٣٩
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٦٩  عمشة عراك مال  صالح حمادي فزع بزيع العبيدي . ٩٤٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  شمسة سلطان حامد  وطبان حميد محمد حميد البدراني . ٩٤١

  ١٩٩٤  هنوة وائل  ياسر فارس حسين علي الجبوري . ٩٤٢
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

عبد المحسن عطا اهللا نهاية عزبة  . ٩٤٣

  الجبوري
  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٥  حمدية محمد خضير

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٧  خولة احمد ابراهيم  مثنى احمد حمودي علي المتيوي . ٩٤٤

  ١٩٨٥  حميد مصطفى امل  محمد عبد اهللا شهاب احمد الراشدي . ٩٤٥
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  
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  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٢  محيلة عبد اهللا خالد  راكان محمد عطية مال االحمدي . ٩٤٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٤  بتول محمود حسين  احمد عبد درويش حمود المعماري . ٩٤٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٣  سلطانة حسين خلف  احمد حسين احمد امين اللهيبي . ٩٤٨

  ١٩٧٣  فاطمة خلوف محمود  الجحيشيخليل ابراهيم تركي يونس  . ٩٤٩
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  يازي صكر محمود  علي اغضيب هايس عويد الحمدي . ٩٥٠

  ١٩٩٨  ايمان طه علي  بشار عادل مهدي خلف الحمداني . ٩٥١
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

صفوان محمد كامل محمد عبد القادر  . ٩٥٢

  العباس
  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٦  سعاد نظام قاسم

  ١٩٧٢  مهدية رشيد عبو  عدنان محمد عبد حسن الجبوري . ٩٥٣
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٤  شاهة رشيد محمد  عمر عبد الجبار نجم محمود العكيدي . ٩٥٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٨  يازي عبو حمودي  علي ثامر حسن علي الشريفي . ٩٥٥

  ١٩٦٦  قادرية جاسم محمد  طارق جهاد حامد فتحي الحيالي . ٩٥٦
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٨٠  مريم احمد فتحي  صدام يوسف سلطان ابراهيم الحمداني . ٩٥٧
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  سهلة عبد اهللا احمد  احمد محمود غربي محمد االحمدي . ٩٥٨

  ١٩٩٠  صبيحة خضر عبيد  عمر محمد احمد عبد اهللا الجبوري . ٩٥٩
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٦٣  نجمة حامد جاسم  العبادياحمد يونس خلف عثمان  . ٩٦٠
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨١  صبحة فيصل حسين  ياسر محمد عيسى حميد المعماري . ٩٦١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  ملكة يونس حامد  دحام عبد الحميد هاشم صالح البجواري . ٩٦٢
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  أزهر محمد مرعي حسن العبيدي . ٩٦٣
عبير عبد الهادي 

  عمير
١٩٩٣  

١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٥  فتحية طه بكر  ايمن صالح احمد محمود الطائي . ٩٦٤

  ١٩٧٣  فضة علوان تمر  خميس حسين حمد تمر االحمدي . ٩٦٥
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  صبحة صالح حسن  خالد عبد اهللا اسماعيل محمد المعماري . ٩٦٦

  ١٩٧٦  صبيحة خضر علي  احمد ضياء الدين فتحي عبد اهللا الطائي . ٩٦٧
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٠  هناء مجيد علي  علي مشعل حسن مرعي العبادي . ٩٦٨

  ١٩٦٩  اديبة حسين علي  خليل محمود حياوي علي الجواري . ٩٦٩
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  عيدة احمد محمد  نشوان صالح محمود محمد الحديدي . ٩٧٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  حسين عليفطيم   وعد حسين عبد اهللا احمد اللهيبي . ٩٧١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٧  فضة حسن مجيد  احمد شهاب احمد مجيد الجبوري . ٩٧٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٨  نجمه عبد اهللا جاسم  حسين محمود حسن جاسم الشرابي . ٩٧٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  فاطمة صالح علي  احمد غانم خضر عثمان الطائي . ٩٧٤

  ١٩٩٣  شمسة فرج كردي  يونس فتحي حمادي فزع العبيدي . ٩٧٥
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٠  فاطمة عبد اهللا حمادي  صدام ابراهيم احمد خليل الجبوري . ٩٧٦

 ١٧/٠٩/٢٠١٩ ١٩٩٣ فرحة عزيز عمير وسام سعيد الياس بكرالقصاب . ٩٧٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٤  نايفة مناور عكلة  محمد نجم مال سند العبيدي . ٩٧٨

  ١٩٩٤  سالمةامينة خلف   خالد جاسم محمود جاسم الجوري . ٩٧٩
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  نهار عواد علي  ادهام هاشم احمد جرجيس الشعباني . ٩٨٠
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نينوى  كمة تحقيقن مكافحة االرهاب من مح) من قانو٤الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (قائمة باالسماء 

 المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥٨(                  ٤٦٤٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/٨/٢٠٢١           

 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٩٩٥  خولة سليمان صالح  سفيان زيدان حامد حسين الصميدعي . ٩٨١
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٨٨  منى عبود حشاش  ربيع مشعل حامد احمد العكيدي . ٩٨٢
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٩٨٦  روعة سالم احمد  علي احمد الزبيديمحمد رعد  . ٩٨٣
١٧/٠٩/٢٠١٩  

٢٩/١٠/٢٠١٩  

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٥  فتحية خلف  خضير اسود حسين محمد اللويزي . ٩٨٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨١  رابحة يونس  رعد مصطفى علي مصطفى الجبوري . ٩٨٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٣  ابحار عادل مصطفى  عمر عبد الناصر شريف محمد الطائي . ٩٨٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٠  فطومة جاسم محمد  حمود الحديديمحمد خالد حسن  . ٩٨٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  نعيمة حياوي  إبراهيم احمد دخيل سلطان الحديدي . ٩٨٨

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٥  ثريا شعبان الحمادي  خالد ذنون مكحول حمادي الحمدوني . ٩٨٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٧٥  منيفة بدر خضير  يوسف محمد خضير حمادة الجبوري . ٩٩٠

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٨  مريم يونس  زيدان الحديديراكان عيدان فتحي  . ٩٩١

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٤  سناء سلمان  محمد احمد مال عبد مال خلف الجبوري . ٩٩٢

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٧  خميسة حسين علي  علي خلف رحال عبد اهللا البكارة . ٩٩٣

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  رافعة محمد عزيز  نذير علي محمد صالح االحمدي . ٩٩٤

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٥  فرحة حسن  الحديديثائر محمود صالح يوسف  . ٩٩٥

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٨٩  شكرية احمد جدوع  فؤاد إبراهيم محمد حمود الحديدي . ٩٩٦

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٧  شمس محمد عبد اهللا  يوسف غائب عبد الجليل محمد علي . ٩٩٧

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٢  وفاء حامد  حسين ميسر حسين علي العجيلي . ٩٩٨
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نينوى  كمة تحقيقن مكافحة االرهاب من مح) من قانو٤الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (قائمة باالسماء 

 المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية.
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 )٥٩(                  ٤٦٤٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/٨/٢٠٢١           

 القبض مذكرة تاريخ التولد االم اسم الرباعي واللقب االسم ت 

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ١٩٩٣  جارو اميره  محمد فواز حسين الويسي اللهيبي . ٩٩٩

  ١٧/٠٩/٢٠١٩  ٢٠٠٠  منيفة طه محمد  عبد الرحمن عبد اهللا عبد خلف االحمدي . ١٠٠٠
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