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العنوان المعلومات المتوفرة تاريخ الحادث االسم الكامل الضررت

2003/ 4/ 6 متزوج حي الخليج–بغداد  آورآيس دانيال صومو أصيب بجروح قرب آنيسة مريم  .1
.العذراء في النعيرية

أعزب/  1984مواليد  حي الخليج–بغداد  6/4 /2003 نادر سالم اسرائيل جرح نتيجة قصف داره .2

باآر/  1983مواليد  حي الخليج–بغداد  6 /4 /2003 سوسن سالم اسرائيل جرح نتيجة قصف داره .3

باآر/  1990يد موال حي الخليج–بغداد  6/4 /2003 نهلة سالم اسرائيل  جرح نتيجة قصف داره .4

باآر/  1960مواليد  نواب الضباط–بغداد  8/4 /2003 تغريد خضر رزوقي 5. 
أصيبت بجروح نتيجة قصف قوات 

يده  مما أدى إلى بتر التحالف
. اليمنىيدهمع أصابع اليسرى 

نواب الضباط –بغداد  8/4/2003 طفل /1992مواليد  فيفيان خضر رزوقي أصيبت بجروح في حي األمين نتيجة  .6
.القوات االمريكيةقصف 

أعزب/  1985مواليد  نواب الضباط–بغداد  8 /4 /2003 فادي عصمت داود 7. 
قوات الأصيب بجروح نتيجة قصف 

 آما تم تدمير السيارة التي االمريكية
آانوا يستقلونها 

2003/ 4/ 8 باآر /1980مواليد  المشتل-بغداد  نورا جيمس نيقوال .أصيبت بجروح مع  .8

2003/ 4/ 16 متزوج حي الخليج–بغداد  يوبرت داود ادم أصيب في انفجار في فندق بغداد .9
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أصيب بجروح في عملية إطالق نار  بغداد الجديدة–بغداد   2003/ 6/ 22سمير داود شمعون .10

    2003/ 6/ 26جانا عزيز حنا .11
االعلى جرح وآسر في العظم من 

الفخذ نتيجة طلقة نارية أميرآية في 
. الشارع

    2003/ 11/ 25رائد عزيز حنا .12
جرح وآسر في العظم اسفل الرآبة 

نتيجة إطالق نار عليه من قبل 
.القوات االمريكية

جرحت في انفجار سيارة ملغومة  البلديات-بغداد  من أهالي برطلة/باآر2004/ 1/ 18رغد الياس ابراهيم .13

 على يد مسلحين مجهولينجرحت  الفلوجة-االنبار 3 له اطفال عدد  /متزوجة2004/ 1/ 21مكي عزيز عوديشو  .14
وهي في طريقها للعمل 

على على يد القوات االمريكية قتل   راهب28/1/2004رائد فاضل جبو  .15
موصل/طريق بغداد

 حي الوحدة–بغداد   2004/ 3/ 17آتا بطرس .16
 تهدم منزلها الكائن جرحت من جراء

قرب فندق جبل لبنان من جراء 
.االنفجار

 الدورة-بغداد امرأة آبيرة بالسن/متزوجة 2004/ 3/ 17جودت آاآوس .17
جرحت جروح بليغة نتيجة ضربها 
من قبل لصوص سطوا على دارها 

 .وقتلوا زوجها

 الكرادة-بغداد1994مواليد 2004/ 3/ 17سلفانا يوسف .18
أصابته بشظايا انفجار جرح نتيجة 

حدث في محولة آهرباء بسبب عبوة 
.ناسفة 

له اطفال / متزوج /  1971مواليد 2004/ 6/ 8سرمد صليوه جبو .19
جرح بطلق ناري في الصدر نتيجة  الدورة-بغداد 2عدد

رمي عشوائي

 عدد االطفال – متزوج – 1951مواليد 21/7/2004جالل لويس عيسى .20
راء حي العذ–برطلة 9

تعرض لحادث ادى لكسر حوض اليمين 
نتيجة  مالحقة مسلحين للسيارة التي 

/ آان يستقلها على طريق موصل 
برطلة

 حي المعلمين-برطلة    متزوج - 1951مواليد 21/7/2004سعيد بهنام آورآيس .21
تعرض لحادث ادى لكسر آتفه نتيجة 

مالحقة مسلحين للسيارة التي آان 
برطلة/ موصل يستقلها على طريق 



 

 حي السالم–برطلة  متزوج- 1956مواليد 24/7/2004الياس بولص الياس .22

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

.برطلة/ طريق موصل 

 عدد االطفال – متزوج – 1965مواليد 10/9/2004الويس بولص شيتو .23
اصيب بجروح نتيجة سقوط هاون  الحمدانية-نينوى 3

.على داره

 حي المعلمين–برطلة  اعزب- 1981مواليد 21/9/2004فارس صباح بهنام .24

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

نتيجة انفجار عبوة ناسفة في 
. معسكر الغزالني–الموصل 

 حي السالم–برطلة  متزوج- 1958مواليد 3/12/2004غانم جبو متي .25

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  الحمدانية-نينوى  باآر-1972مواليد 28/1/2005رجاء بيب ابراهيم .26
قرقوش

اصيب نتيجة انفجار هاون في  الحمدانية-نينوى  متزوج- 1936مواليد 28/1/2005و ايليا شيت .27
قرقوش

اصيب نتيجة انفجار هاون في  الحمدانية-نينوى  متزوج- 1927مواليد 28/1/2005للي بولص حنا .28
قرقوش

جار هاون في اصيبت نتيجة انف الحمدانية-نينوى  طفلة- 2000مواليد 28/1/2005رند عامر ايوب .29
قرقوش

اصيبت نتيجة انفجار هاون في  الحمدانية-نينوى  باآر– 1972مواليد 28/1/2005نهلة ايوب بنوش .30
قرقوش

اصيبت نتيجة انفجار هاون في  الحمدانية-نينوى  باآر- 1974مواليد 28/1/2005فائزة  هادي  .31
قرقوش

اصيبت نتيجة انفجار هاون في  الحمدانية-ى نينو باآر- 1980مواليد 28/1/2005عامرة هادي .32
قرقوش

اصيبت نتيجة انفجار هاون في  الحمدانية-نينوى  طفلة- 2000مواليد 28/1/2005ريفين بشار قرياقوس .33
قرقوش



 

اصيبت نتيجة انفجار هاون في  الحمدانية-نينوى  طفلة- 2001مواليد 28/1/2005ديانا ماجو آسكو  .34
قرقوش

 ديرلوك-دهوك  سنوات7طفلة عمرها 30/6/2009جوريين .35

يبت  ت    اص دما آان ة عن ة قناص بطلق
وك،          تلعب أمام دارها في مجمع ديرل

أنهم ليس لديهم  وحسب قول والديها
أي عداوة مع احد ومازالت القضية          

مجهولة والفاعل مجهول الهوية

 برطلة -سهل نينوى سنة  30العمر25/12/2009منهل جليل شابا .36

ه    ا ي قدم اري ف ق ن يب بطل ص
سرى ي   الي تباآات الت اء االش ، اثن

د           يالد المجي اد الم ام أعي وقعت أول اي
.في برطلة ، بين المسيجيين والشبك

 برطلة -سهل نينوى  سنة12العمر 25/12/2009جميل هيثم صباح .37

اء االشتباآات      اصيب بطلق     ذ، اثن ناف
يالد  اد الم ام أعي ت أول اي ي وقع الت

د في  ين المسيجيين المجي ة ، ب برطل
.والشبك

 برطلة -سهل نينوى  سنة 30العمر 25/12/2009رافي خوشابا .38
اء االشتباآات التي وقعت        اصيب   اثن

ي   د ف يالد المجي اد الم ام أعي أول اي
.برطلة ، بين المسيجيين والشبك

30/12/2009زآي بشير همو .39
صاحب محل لبيع البراغي و العدد 

 شماسا في آنيسة وهو يخدم اليدوية 
 بالموصلالطاهرة

الموصل -نينوى 
اطلق عليه مسلحون مجهولون عدد من      
ه  ي محل و ف ة ، وه ات الناري االطالق
بالموصل ، وقد أصيب أصابات خطيرة ، 

.نقل على أثرها الى المستشفى
 


