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الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6228  االثن  16 من ربيع الثاني 1440 هـ 24 من كانون االول (ديسمبر) 2018 م
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فـــقــدت مـــني الـــهـــويــة
الــــــــصـــــــادرة  / وزارة
الـنــفط / شـركـة تـوزيع
ـنـتــجـات الـنـفـطـيـة / ا
هـــيـــاة تـــوزيـع بـــغــداد
œ«u??????ł ÊU???????1«® بــــــأسم
ن »rO??¼«d???Ð© الــرجــاء 

يـعثـر علـيـها تـسلـيمـها
صدرها.
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فـقــدت مـنـي الـهــويـة
الـــــصــــادرة  / وزارة
الـــثـــقـــافـــة/ هـــيـــئـــة
الــــســـيـــاحـــة  بـــأسم
b??³???Ž q?O???K???ł ‰U???C???½®

ن يــعــثـر  ©5 ?(«

عــلــيـهــا تــســلـيــمــهـا
صدرها.
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نطـقة الثـالثة في يوم ٢٠ / ٨ / ٢٠١٧ تشـكلت محـكمة قـوى االمن الداخلي الـثالثة  –ا
بـرئاسـة الـعمـيد احلـقـوقي ماجـد عـبد عـلي حـردان وعضـويـة كل من العـمـيد احلـقوقي
حـمزة عنـاد بشاري والـعميـد احلقوقي قـحطان عـبد الله سـلمان واصـدرت القرار االتي

رقمة (١٣٤٧ / ٢٠١٧) داولة باسم الشعب في القضية ا بعد التدقيق وا
شتكي/ احلق العام سم ا

دان الغائب/ ش:م (عباس فاضل هاشم جاسم) اسم ا
نطقة الثالثة نسوب الى/ قيادة حدود ا ا

عدل الى ادة (٥) من (ق - ع - د) رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨  ا ١- تعديل مادة االحالة من ا
ادة (٣١) من (ق - أ - د) رقم (١٧) ادة (٥/ اوال) من نفس الـقانون اسـتنادا الحـكام ا ا

دان. لسنة ٢٠٠٨ لكونها اكثر انطباقا وفعل ا
ـادة (٥/اوال) من (ق - ع - د) دة (خـمـس سنـوات) وفـق احكـام ا ٢- احلـبس الـشـديـد 

رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨  لغيابه من ٢٣  / ١٢ / ٢٠١٦ وحلد االن.

ادة (٣٨/ ٣- طـرد احملكوم عـليه من اخلـدمة في قوى االمن الـداخلي اسـتنادا الحـكام ا
ثانيا) من (ق - ع - د) رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨.

ـوظف الـعمومـي صالحيـة القاء الـقبض عـليه اينـما وجد لـتنفـيذ احلكم ٤- اعـطاء ا
واطن باالخبار عن محل اختفاءه. الصادر بحقه والزام ا

نقولة نقولة وغير ا ٥- حجز امواله ا
ـنتدب (ثـامر سـلمان جـاسم) البـالغة (٢٥٫٠٠٠) ٦- احلـكم باتـعاب مـحاماة لـلمـحامي ا
خـمـسـة وعـشـرون الف دينـار تـدفع له من خـزيـنـة الـدولـة بعـد اكـتـسـاب احلـكم الـدرجة

القطعية.
ادة (٦٠/ سـادسـا) وبـداللة ٧- قـرارا غـيـابيـا صـادرا بـاتـفـاق االراء اسـتـنـادا الحـكـام ا
ـادة (٦٩/اوال وثـانـيا ـادة (٦١/اوال) من (ق - أ - د) رقم (١٧) لـسـنـة ٢٠٠٨ وبـداللـة ا ا
ادة (٧٣/ ـادة (٧١) وبداللـة ا وثالـثـا ورابعـا) مـنه قابال لالعـتـراض استـنـادا الحكـام ا

رابعا) من نفس القانون وافهم بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠١٧.
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