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قائمة باسماء الجرحى والمصابين ) و( ملحق 
  

الضررالعنوانالمعلومات المتوفرةتاريخ الحادثاالسم الكاملت

أصيب بجروح قرب آنيسة مريم  حي الخليج–بغداد  متزوج٢٠٠٣/ ٤/ ٦آورآيس دانيال صومو١
.العذراء في النعيرية

جرح نتيجة قصف داره حي الخليج–بغداد بأعز/  ١٩٨٤مواليد ٢٠٠٣/ ٦/٤نادر سالم اسرائيل٢

جرح نتيجة قصف داره حي الخليج–بغداد باآر/  ١٩٨٣مواليد ٢٠٠٣/ ٤/ ٦سوسن سالم اسرائيل٣

جرح نتيجة قصف داره حي الخليج–بغداد باآر/  ١٩٩٠مواليد ٢٠٠٣/ ٦/٤نهلة سالم اسرائيل ٤

 نواب الضباط–بغداد باآر/  ١٩٦٠مواليد ٢٠٠٣/ ٨/٤تغريد خضر رزوقي٥
أصيبت بجروح نتيجة قصف قوات 

يده اليسرى  مما أدى إلى بتر التحالف
. اليمنىيدهمع أصابع 

 نواب الضباط–بغداد  طفل /١٩٩٢مواليد ٨/٤/٢٠٠٣فيفيان خضر رزوقي٦
أصيبت بجروح في حي األمين نتيجة 

  .القوات االمريكيةقصف 
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 نواب الضباط–بغداد أعزب/  ١٩٨٥مواليد ٢٠٠٣/ ٤/ ٨فادي عصمت داود٧
قوات الأصيب بجروح نتيجة قصف 

 آما تم تدمير السيارة التي االمريكية
آانوا يستقلونها 

.أصيبت بجروح مع  المشتل-بغداد  باآر /١٩٨٠مواليد ٢٠٠٣/ ٤/ ٨نورا جيمس نيقوال٨

أصيب في انفجار في فندق بغدادخليج حي ال–بغداد  متزوج٢٠٠٣/ ٤/ ١٦يوبرت داود ادم٩

أصيب بجروح في عملية إطالق نار  بغداد الجديدة–بغداد   ٢٠٠٣/ ٦/ ٢٢سمير داود شمعون١٠

       ٢٠٠٣/ ٦/ ٢٦جانا عزيز حنا١١
جرح وآسر في العظم من االعلى 

الفخذ نتيجة طلقة نارية أميرآية في 
. الشارع

       ٢٠٠٣/ ١١/ ٢٥رائد عزيز حنا١٢
جرح وآسر في العظم اسفل الرآبة 

القوات نتيجة إطالق نار عليه من قبل 
.االمريكية

جرحت في انفجار سيارة ملغومة  البلديات-بغداد  من أهالي برطلة/باآر٢٠٠٤/ ١/ ١٨رغد الياس ابراهيم١٣
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 على يد مسلحين مجهولينجرحت ة الفلوج-االنبار ٣ له اطفال عدد  /متزوجة٢٠٠٤/ ١/ ٢١مكي عزيز عوديشو ١٤
وهي في طريقها للعمل 

 حي الوحدة–بغداد   ٢٠٠٤/ ٣/ ١٧آتا بطرس١٥
جرحت من جراء تهدم منزلها الكائن 

قرب فندق جبل لبنان من جراء 
.االنفجار

 الدورة-بغداد امرأة آبيرة بالسن/متزوجة ٢٠٠٤/ ٣/ ١٧جودت آاآوس١٦
ها جرحت جروح بليغة نتيجة ضرب

من قبل لصوص سطوا على دارها 
 .وقتلوا زوجها

 الكرادة-بغداد١٩٩٤مواليد ٢٠٠٤/ ٣/ ١٧سلفانا يوسف١٧
جرح نتيجة أصابته بشظايا انفجار 

حدث في محولة آهرباء بسبب عبوة 
.ناسفة 

له اطفال / متزوج /  ١٩٧١مواليد ٢٠٠٤/ ٦/ ٨سرمد صليوه جبو١٨
لق ناري في الصدر نتيجة جرح بط الدورة-بغداد ٢عدد

رمي عشوائي

 


