
 

  
  )٢٠١٢تقرير ( الشبكالعراقيين اضرار واعتداءات على ) ز(ملحق 

  
  الضرر  العنوان  المعلومات المتوفرة  تاريخ الحادث  االسم الكامل  ت

١  
ة  ١٦/١/٢٠١٢  من الشبك ٨مقتل   ٨ يارة مفخخ ار س ع / انفج عن موق

  برطلة –نينوى   عنكاوا آوم
ة الصناعية     قتلوا بانفجار سيارة مفخخة في المنطق

ة  القري ن قري ة م يقة    ب ة بعش ابع لناحي ا الت بازواي
  .والتي تسكنها العائالت الشبكية

٩  
ة  ٣٠/٤/٢٠١٢  من الشبك  ٩جرح   ١٧ يارة مفخخ ار س ع / انفج عن موق

  بعشيقة –نينوى   عنكاوا آوم
ايبوخ،     ة ب ي قري ة ف يارة مفخخ ار س يبوا بانفج اص
التابعة لناحية بعشيقة والتي تسكنها غالبية شبكية،  

ات وادى اال ة بالممتلك رار مادي ى اض ار ال نفج
  .القريبة

  برطلة - نينوى   تفجير انتحاري   ١٠/٨/٢٠١٢  مسجد قرية الموفقية  ١٨
تهدف       اري اس ا انتح ة يقوده يارة مفخخ ار س انفج
ى       ن القتل د م ى العدي ة ادى ال ة الموفقي جد قري مس

  .والجرحى آلهم من المكون الشبكي

  نينوى  عن تجمع الشبك/ يشرط  ١١/١٠/٢٠١٢  علي ابراهيم خليل  ١٩
وآجلي   ة الك ي منطق فة ف وة ناس ار عب ل بانفج قت
ن        ر م دد آخ ادث ع ي الح ل ف ل، وقت بالموص

  .االشخاص

  نينوى  عن تجمع الشبك/ اختطاف وقتل  ١٢/١٠/٢٠١٢  احمد حسن توفيق  ٢٠
ام من          ة أي د ثالث د مسلحين مجهولين بع ى ي قتل عل

ة ت    ة في منطق ع  اختطافه ، وعثر على جثته مدفون ق
  .بين ناحية الحمدانية وقرية آبرلي

٢١  
  نينوى  متزوج  ١٥/١٠/٢٠١٢  عباس فاضل محمد

قتل بانفجار عبوة الصقة وضعت في سيارتهم في      
ل   ة الموص روق بمدين ه  . دورة المح ابة زوجت واص

الموظفة في آلية العلوم بجامعة الموصل ، وشقيقه  
  .آذلك بجروح خطيرة

٢٢  
٢٣  



 

  عيسىرضا محمد   ٢٤

  حي االندلس –نينوى   انفجار عبوة ناسفة أمام منازلهم  ٢٧/١٠/٢٠١٢
ار     راء انفج ة ج ائر مادي ى خس ازلهم ال تعرضت من
ل        ن قب ت م ازلهم زرع ام من فة أم وة ناس عب

  .مجهولين
  نوح يحيى محمد  ٢٥

  حافظ يحيى عيسى  ٢٦

ة   ٢٧ ة اورط امع قري استهداف ج
  بعشيقة - نينوى   فخخةانفجار سيارة م  ٢٧/١٠/٢٠١٢  خراب

ا ادى       انفجرت سيارة مفخخة مستهدفة الجامع ، م
ة في         الى اصابة عدد من االشخاص واضرار مادي

  .الجامع والدور والمحالت المجاورة
٢٨  
ن    حي سومر –نينوى   تعرضوا للتهجير  ٢٧/١٠/٢٠١٢  عائلة شبكية ١١تهجير   ٣٨ ولين م ل مجه ن قب ر م ى التهجي وا ال تعرض

  .حي سومر –منطقتهم الكائنة في نينوى 

٣٩  
ع    ٢٧/١٠/٢٠١٣  طالب لدراستهم ٢٠ترك   ٥٨ بب الوض تهم بس وا دراس ترآ

  الموصل - نينوى   االمني
ا    ) ٢٠(ترك  ة الموصل خوف طالب دراسته في جامع

ة   ي مدين ة ف اع االمني ن االوض اتهم م ى حي عل
  .الشبك الموصل وآونهم من

  يعمل آاسب    فاضل عباس  ٥٩

وتين    حي الكرامة –نينوى  ار عب ة انفج ة نتيج ابات مختلف يبوا باص أص
  ناسفتين استهدفتا منزل المواطن فاضل عباس

اء       احمد عامر عباس  ٦٠ ي انح ظايا ف يب بش ل، أص طف
  الجسم

، اصيبت بشظايا في ١٩٩٠مواليد     ميعاد فاضل عباس  ٦١
  انحاء الجسم

  سنة، ربة بيت ٢٤تبلغ من العمر     آوثر عوني عثمان  ٦٢

  اصيب بشظايا في الساقين    سالم عباس جمعة  ٦٣

اء       رياض فاضل عباس  ٦٤ ي انح ظايا ف يب بش ل، اص طف
  الجسم

، أصيب بشظايا في   ١٩٩٣مواليد     فؤاد فاضل عباس  ٦٥
  الوجه



 

  حياة يوسف محمد  ٦٦

٢٧/١٠/٢٠١٢  

  ، ربة بيت١٩٥٠مواليد 

  سومر - لموصل ا

قتلتا على مسلحين مجهولين بطلق ناري في منطقة 
  سنة ٣٠تبلغ من العمر   ازهار حسن حسين  ٦٧  .الرأس، بعد ان اقتحموا دارهما

ام مسلحين      ، ربة بيت١٩٩٧مواليد   هاجر حسن حسين  ٦٨ د اقتح أصيبت بطلق نار باليد اليمنى، بع
  .مجهولين لمنزله

ام          طفل  مهدي حسن حسين  ٦٩ د اقتح بطن، بع ة ال ي منطق ار ف ق ن يب بطل أص
  .مسلحين مجهولين لمنزله

  حسين مختار خليل  ٧٠

٢٧/١٠/٢٠١٢  

  ، يعمل سائق اجرة١٩٦٣مواليد 

  حي الكرامة –الموصل 
ي    اري ف ق ن وين بطل لحين مجهل د مس ى ي وا عل قتل
ة          زلهم في حي الكرام ام من د اقتح رأس بع ة ال منطق

  .بالموصل
  ، تعمل ربة بيت١٩٦٦مواليد   لسكينة علي خلي  ٧١

ة   ١٩٨٢مواليد   عالء حسين مختار  ٧٢ ، موظف في جامع
  الموصل

  قيس شاآر احمد  ٧٣
٢٧/١٠/٢٠١٢  

  ، يعمل معلمًا١٩٦٩مواليد 
  حي الخضراء –الموصل 

اصيبا بعبوة ناسفة زرعها مجهولون أمام منزلهما، 
م      م، وت اء الجس ف انح ي مختل ظايا ف ابتهما بش اص

  ١٩٨٩مواليد   ياسر قيس شاآر  ٧٤  .رها نقلهم الى المستشفى لتلقي العالجعلى اث
 

  


