
   2009 /أيار لشهر صروفاتالم قائمة

 المالحظات التاريخ التفاصيل االسم المبلغ  ت
 صباح عن االفراج عن آرموش بشار 1 400$

  محمد يونس
  صديق ويقظان

   

   = $5 رصيد + تلفون  ابورحمة 2 43500
   = متابعة محمود شامل شكر 3 100$
4 100 $ +

50000 
 + بعةمتا مصرف$ 100  )خالد وليد (عذراء ابو

 شيوخ آفالة 50000
 عشائر

=   

   = اخوه بيد متابعة اجور  حياوي مصطفى يونس 5 100000
   16/5/2009 محل ايجار دعاء ابو حميد 6 100000
   = جراحية عملية اجراء صابر علي حسين 7 100$
   = اللجنة على ديون تسديد عفر علي ابو 8 200$
 شغلة بشار يالمحام الى علي محمد احمد 9 5000$

 الجنسية سحب
=   

   = قضايا اتعاب آرموش بشار 10 1000$
   = بيت ايجار صابر علي حسين 11 75000
   = ياسر ابو عمار بيد متابعة اهللا عبد علي حسين 12 200$
 تابع (ياسر ابو بيد هلش علي اهللا عبد 13 500$

 )للتقرير
=   

   = ةسيار مصرف + آفالة عمار مع عالء 14 200$
   18/5/2009  تكريت في اخ بالل ابو 15 50000
   = عذراء ابو قضية متابعة السبعاوي محمد 16 50000
   = المعتمد الى ياسر ابو بيد محمد حمزة عقيل 17 300$
 حسين بيد دعوى متابعة عبداهللا موسى السالم عبد 18 100$

 الجبوري
=   

 فتحي يوسف المحامي الى علي حسين عبداهللا 19 300$
 متابعة الجبوري

=   

 محمد رافع اخو اسامة من )هوية شراء (عمار 20 25000
 عزيز

=   

 جاسم بيد بغداد الى متابعة سوادي علي يونس علي 21 150000
 يونس زوجة الى الحديدي

19/5/2009   

   20/5/2009  مبردة شراء  عمار مع عالء 22 50000
   = االداري آارت سيم 23 10000
 شهاب احمد المحامي 24 300$

 الجبوري
 حمزة احمد قضية متابعة
 )تسفيرات ( جمعة

=   

 تابع افراجات عن  بشار المحامي 25 500$
 بعلم )عليهم دين (الجنوبية
  صبري

20/5/2009   



   = التقرير الى اظافة  محمد جاسم غسان 26 100$
   = دعوى متابعة ابورحمة اخو محمد 27 200$
   = تقرير قدو مصطفى محمد 28 300$
 افراج (يونس محمد ريان 29 1100$

 )بكفالة
   = تقرير

30 100$+
55000 

 ابنها عالج + مبردة شراء )المهجرة (محمود ام
 المصاب

23/5/2009   

 باقي 50000 واصل 10/ عدد آارت سيم 31 50000
50000 

26/5/2009   

   24/5/2009 حاسبة شراء  يعقوب ابو 32 140$
   25/5/2009 بنزين عمار مع عالء  33 15000
 المحل اغراض نقل اجرة دعاء ابو 34 40000

 2 عدد آرسي شراء+ 
26/5/2009   

   25/5/2009 دفاع شهود متابعة  )بغداد (شيخو عائلة 35 200$
   15/5/2009 حواس بيد بوآا الى زيارة حواس اخو بالل 36 200000
   25/5/2009 اللجنة ألفراد 4 / عدد تلفونات اءشر 37 140000
 وامور سفر مصاريف  رحمة ابو بيد $ 38 1500

 اخرى
20/5/2009   

   30/5/2009 سيارة بنزين ص عالء 39 32000
 شاآر قضايا متابعة سوسن المحامية 40 500$

 زيد ابو + محمد محمود
 الى صالح احمد جالل+ 

 بغداد

31/5/2009   

   31/5/2009 )تقرير (دعوة شراء آرموش بشار المحامي 41 3500$
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      $18249 المجموع



 يةلتغط لديها امانات من)$4500 (مبلغ مديونة اللجنة : مالحظة
 الشهر لهذا الصرف لتأخر وذلك المعتقلين مصاريف


