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  )٢٠١١تقرير حمورابي ( ٢٠١١من الشبك لعام  القتلىقائمة باسماء )  ي (ملحق 

  
  التفاصيل التاريخ  االسم ت
رميا بالرصـاص   مجهولين مسلحين على يدقتل   ٤/١/٢٠١١  محمد خليل برور .١

  .على منطقة الرأس في حي الجزائر
  .لجزائرفي حي ا مجهولين قتل على يد مسلحين  ١٠/١/٢٠١١  محمود جعفر توفيق .٢
  .هاجموا منزلهامجهولين قتلت على يد مسلحين   ١٦/١/٢٠١١  مقتل امرأة شبكية .٣
بعـد اختطافـه    مجهـولين  قتل على يد مسلحين  ١٩/٤/٢٠١١  ناظم رمضان جمعة .٤

  .دوالر) ٥٠,٠٠٠(ودفعه لفية مقدارها 
باآلت حادة، فـي   مجهولين قتل على يد مسلحين  ٢٢/٦/٢٠١١  ذو الكفل محمد خضر .٥

عربد في السليمانية وتم سـرقة شـاحنته    منطقة

الخاصة والتي عثر عليها الحقـا فـي احـدى    

لتـر   ٧٠٠٠كراجات المدينة بعد ان سرق منها 

  .البنزينمن 
قتل على يد مسلحين مجهولين بواسطة مسـدس    ٢٧/٦/٢٠١١  زيدان أحمد .٦

كاتم للصوت في ناحية برطلـة علـى الشـارع    

  .العام
باسلحة كاتمـة  قتلت على يد مسلحين مجهولين   ٢٦/٧/٢٠١١  اهللالدكتورة هيفاء جمعة عبد  .٧

في عيادتها الخاصـة بمنطقـة حـي    للصوت، 

  .التحرير

قتل على يد مسلحين مجهولين بعد اختطافه فـي    ٢٢/٩/٢٠١١  عباس اسماعيل .٨

، وتـم العثـور   السوق الرئيسي –ناحية برطلة 

من قبـل   على جثته بعد شهرين من االختطاف

  .في منطقة دوبردان الكردية رعاة الغنم
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قتال على يد مسلحين مجهولين في دور الجزائر   ٢٢/١٠/٢٠١١  موسى علي  .٩

  خير الدين مصطفى .١٠  بالموصل
قتل من قبل مسلحين مجهولين في تقاطع النبـي    ٢٤/١١/٢٠١١  وعد اهللا مال اهللا رسول .١١

  يونس بالموصل
ين مجهولين فـي قضـاء   اختطف من قبل مسلح  ١٩/٣/٢٠١١  ثائر حسن اسماعيل .١٢

نينوى، وتم اطالق سراحه بعد ذلك،  –الشيخان 

  .ويعمل شرطياً في مركز شرطة بعشيقة
من أمام محله من قبل مسلحين مجهولين  اختطف  ٢٣/٣/٢٠١١  محمد حمد اهللا .١٣

والخاص ببيع الموبيليا ، وتم اطالق سراحه بعد 

فدية مالية مقدارها اربعة ايام من اختطافه، ودفع 

  .دوالر امريكي) ٤,٠٠٠(

  

  .تجمع الشبك الديمقراطي: المصدر


