
 

Appendix (B) Christians victims of U.S Military Processes before 9th April 2003  
  

No. Name  Date Information Address Notes 
عدد االطفال / متزوج /  1968مواليد   1/4/2003  عماد سالم يسي زغار.1

  .يةقتل اثناء المعارك مع القوات االمريكية في معرآة المحمود  بخديدا - نينوى   2

  .قتل اثناء المعارك مع القوات االمريكية في معرآة المحمودية  بخديدا - نينوى   اعزب/  1979مواليد   1/4/2003  وسام يوحانا خضر آرومي.2

ي     حي الخليج -بغداد   متزوج/  1984مواليد   4/2003/ 4  وئام وديع ياقو مرقوز.3 اء قصف امريك ة اثن ي النعيري ذراء ف ريم الع ة م رب آنيس ل ق قت
  .قريب ببغداد

  .قتل اثناء المعارك مع القوات االمريكية في معرآة المحمودية  بخديدا - نينوى   اعزب/  1979مواليد   6/4/2003  ساهر بولص حنا جبور.4

  )طفل/ ( 1993مواليد   6/4/2003  فادي غدير ايشوع.5
  قتل في حي االمين على يد مسلحين مجهولين  حي االمين -بغداد   

 نواب الضباط -بغداد   آاسب/  1966مواليد   8/4/2003  ي سلوان خضر رزوق.6
ين  ة األم ي منطق ل ف تهدفتهم  قت دما اس اء  عن ة أثن وات االمريكي الق

ة         الحرب زلهم في منطق ى من ة يتوجوهون ال ، وهم في سيارة مدني
  .نواب الضابط

نواب  –بغداد   سائق/  1942مواليد   8/4/2003  عصمت داود عبادي .7
  الضباط

ين  ة األم ي منطق ل ف تهدفتهم  قت دما اس اء  عن ة أثن وات االمريكي الق
ة         الحرب زلهم في منطق ى من ة يتوجوهون ال ، وهم في سيارة مدني

  .نواب الضابط

  حي االمين -بغداد   طالب اعدادية/اعزب / 1986مواليد   8/4/2003  فائق شوقي فائق.8
ين  ة األم ي منطق ل ف تهدفتهم  قت دما اس ة عن وات االمريكي اء الق أثن

ة         الحرب زلهم في منطق ى من ة يتوجوهون ال ، وهم في سيارة مدني
  .نواب الضابط

  قتل في شارع االمن العامة في المشتل اثناء الحرب  المشتل -بغداد   5عدد االفراد /متزوج / 1939مواليد   8/4/2003 جيمس نيكوغوس خاجادوريان.9

  قتل في شارع االمن العامة في المشتل اثناء الحرب  المشتل - بغداد  1973مواليد   8/4/2003  نيكوال جيمس خاجادوريان.10

 


