
  

                                                  
قائمة باسماء الجرحى والمصابين ) ز( ملحق                                                  

العنوان المعلومات المتوفرة تاريخ الحادث االسم الكامل الضررت

ليج حي الخ–بغداد  ٢٠٠٣/ ٤/ ٦ متزوج آورآيس دانيال صومو أصيب بجروح قرب آنيسة مريم  .١
.العذراء في النعيرية

أعزب/  ١٩٨٤مواليد  حي الخليج–بغداد  ٢٠٠٣/ ٦/٤ نادر سالم اسرائيل جرح نتيجة قصف داره .٢

باآر/  ١٩٨٣مواليد  حي الخليج–بغداد  ٢٠٠٣/ ٤/ ٦ سوسن سالم اسرائيل جرح نتيجة قصف داره .٣

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

باآر/  ١٩٦٠مواليد  نواب الضباط–بغداد  ٢٠٠٣/ ٨/٤ تغريد خضر رزوقي ٥. 
أصيبت بجروح نتيجة قصف قوات 

يده  مما أدى إلى بتر التحالف
. اليمنىيدهمع أصابع اليسرى 

٨/٤/٢٠٠٣ طفل /١٩٩٢مواليد  نواب الضباط– بغداد فيفيان خضر رزوقي أصيبت بجروح في حي األمين نتيجة  .٦
.القوات االمريكيةقصف 

أعزب/  ١٩٨٥مواليد  نواب الضباط–بغداد  ٢٠٠٣/ ٤/ ٨ فادي عصمت داود ٧. 
قوات الأصيب بجروح نتيجة قصف 

 آما تم تدمير السيارة التي االمريكية
آانوا يستقلونها 

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

٢٠٠٣/ ٤/ ١٦ متزوج حي الخليج–بغداد  يوبرت داود ادم أصيب في انفجار في فندق بغداد .٩

٢٠٠٣/ ٦/ ٢٢   بغداد الجديدة–بغداد  سمير داود شمعون أصيب بجروح في عملية إطالق نار  .١٠

    ٢٠٠٣/ ٦/ ٢٦ جانا عزيز حنا ١١. 
من االعلى جرح وآسر في العظم 

الفخذ نتيجة طلقة نارية أميرآية في 
. الشارع

 في العظم اسفل الرآبة 
نتيجة إطالق نار عليه من قبل 

.القوات االمريكية
    ٢٠٠٣/ ١١/ ٢٥ رائد عزيز حنا ١٢. 

جرح وآسر



  

ة جرحت في انفجار سيارة ملغوم البلديات-بغداد  من أهالي برطلة/باآر٢٠٠٤/ ١/ ١٨رغد الياس ابراهيم .١٣

 على يد مسلحين مجهولينجرحت  الفلوجة-االنبار ٣ له اطفال عدد  /متزوجة٢٠٠٤/ ١/ ٢١مكي عزيز عوديشو  .١٤
وهي في طريقها للعمل 

على على يد القوات االمريكية قتل   راهب٢٨/١/٢٠٠٤رائد فاضل جبو  .١٥
موصل/طريق بغداد

 حي الوحدة–بغداد   ٢٠٠٤/ ٣/ ١٧آتا بطرس .١٦
راء تهدم منزلها الكائن جرحت من ج

قرب فندق جبل لبنان من جراء 
.االنفجار

 الدورة-بغداد امرأة آبيرة بالسن/متزوجة ٢٠٠٤/ ٣/ ١٧جودت آاآوس .١٧
جرحت جروح بليغة نتيجة ضربها 
من قبل لصوص سطوا على دارها 

 .وقتلوا زوجها

 الكرادة-بغداد١٩٩٤مواليد ٢٠٠٤/ ٣/ ١٧سلفانا يوسف .١٨
جرح نتيجة أصابته بشظايا انفجار 

حدث في محولة آهرباء بسبب عبوة 
.ناسفة 

له اطفال / متزوج /  ١٩٧١مواليد ٢٠٠٤/ ٦/ ٨سرمد صليوه جبو .١٩
جرح بطلق ناري في الصدر نتيجة  الدورة-بغداد ٢عدد

رمي عشوائي

 عدد – متزوج – ١٩٥١مواليد ٢١/٧/٢٠٠٤جالل لويس عيسى .٢٠
 حي العذراء– برطلة٩االطفال 

تعرض لحادث ادى لكسر حوض 
اليمين نتيجة  مالحقة مسلحين 
للسيارة التي آان يستقلها على 

برطلة/ طريق موصل 

 حي المعلمين-برطلة    متزوج - ١٩٥١مواليد ٢١/٧/٢٠٠٤سعيد بهنام آورآيس .٢١
تعرض لحادث ادى لكسر آتفه نتيجة 

مالحقة مسلحين للسيارة التي آان 
برطلة/  على طريق موصل يستقلها

 حي السالم–برطلة  متزوج- ١٩٥٦مواليد ٢٤/٧/٢٠٠٤الياس بولص الياس .٢٢

تعرض لحادث ادى لكسر مفصل 
الرآبة نتيجة  مالحقة مسلحين 
للسيارة التي آان يستقلها على 

.برطلة/ طريق موصل 

 عدد – متزوج – ١٩٦٥مواليد ١٠/٩/٢٠٠٤الويس بولص شيتو .٢٣
اصيب بجروح نتيجة سقوط هاون  بخديدا-ينوى ن٣االطفال 

.على داره



  

 حي المعلمين–برطلة  اعزب- ١٩٨١مواليد ٢١/٩/٢٠٠٤فارس صباح بهنام .٢٤

اصيب بكسر في اليد اليمنى مع 
شظايا في انحاء متفرقة من الجسم 

نتيجة انفجار عبوة ناسفة في 
. معسكر الغزالني–الموصل 

 حي السالم–برطلة  متزوج- ١٩٥٨اليد مو٣/١٢/٢٠٠٤غانم جبو متي .٢٥

اصيب بشظايا بجسمه مع آسر في 
يده وتحده عن الحرآة نتيجة قصف 
بالهاونات في شارع الدواسة قرب 

.مبنى محافظة نينوى

اصيبت نتيجة انفجار هاون في قرقوش باآر-١٩٧٢مواليد ٢٨/١/٢٠٠٥رجاء بيب ابراهيم .٢٦
قرقوش

اصيب نتيجة انفجار هاون في قرقوش متزوج- ١٩٣٦ليد موا٢٨/١/٢٠٠٥ايليا شيتو  .٢٧
قرقوش

اصيب نتيجة انفجار هاون في قرقوش متزوج- ١٩٢٧مواليد ٢٨/١/٢٠٠٥للي بولص حنا .٢٨
قرقوش

اصيبت نتيجة انفجار هاون في قرقوش طفلة- ٢٠٠٠مواليد ٢٨/١/٢٠٠٥رند عامر ايوب .٢٩
قرقوش

اصيبت نتيجة انفجار هاون في قرقوش باآر– ١٩٧٢مواليد ٢٨/١/٢٠٠٥نهلة ايوب بنوش .٣٠
قرقوش

اصيبت نتيجة انفجار هاون في قرقوش باآر- ١٩٧٤مواليد ٢٨/١/٢٠٠٥فائزة  هادي  .٣١
قرقوش

اصيبت نتيجة انفجار هاون في قرقوش باآر- ١٩٨٠مواليد ٢٨/١/٢٠٠٥عامرة هادي .٣٢
قرقوش

اصيبت نتيجة انفجار هاون في قرقوش طفلة- ٢٠٠٠مواليد ٢٨/١/٢٠٠٥ريفين بشار قرياقوس .٣٣
قرقوش

اصيبت نتيجة انفجار هاون في قرقوش طفلة- ٢٠٠١مواليد ٢٨/١/٢٠٠٥ديانا ماجو آسكو  .٣٤
قرقوش

 


