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  الدموي 3691شباط  8قائمة بأسماء شهداء ومعتقلي انقالب 

 باالزرقاالضافات والتنقيحات األخيرة ملونة  2027أيار  2 يومتنقيح 

عملية البحث عن األسماء، فإذا أراد كما أني وضعت فاصال عن كل مجموعة تبدأ بحرف ابجدي جديد لتسهيل 
في واسطة البحث فتظهر أمامه قائمة " حرف ق"فما عليه إال ان يكتب " قيس"احدكم ان يبحث عن اسم 

 االسماء التي تبدأ بحرف القاف وهكذا مع بقية الحروف
 

 !مهمة جدا لجميع األخوات واألخوة اتمالحظ

 ! رجاًء للدقة ولتسهيل مهمتي في التوثيق

والصور على عنواني والوثائق  لتسهيل مهمتي ولكي ال تضيع المعلومات يرجى إرسال المعلومات -*

ألن أرسالها على صفحة الفيس او على الخاص  (alshibiby45@hotmail.com): -الهوتميل-االلكتروني 

 ! وبة متابعتها وتنظيمهاعلص ضياعهايؤدي الى 

من الجميع قدر االمكان تزويدي بمعلومات أكثر من فقط ذكر اسم السجين او المعتقل كما أعتاد  ارجوكما  -*

 :ومن أهم المعلومات المطلوبة! في مراسالته وتعليقاته البعض

 .يوم االعتقال ةمهنال -2

 .، والمدينة التي اعتقل فيهايوم االعتقال سكنه مدينة -2

  .؟ متى اطلق سراحه؟ البأس ان تكون التواريخ تقريبيةسنة ، كممتى اعتقل ؟ هل صدر حكم بحقه -3

وعدم االعتماد  كما هو موجود في القائمة كامال االسمفي حالة تصحيح أسم أو اضافة معلومات الرجاء ذكر  -*

 . هاإضافتها أو تعديل اومن ثم اذكروا المعلومات التي تطلبو. ، ألن هذا يسهل علّي البحث عنهعلى التسلسل

 جزيل الشكر مع

 الشبيبي علي دمحم

 2/3/2022 

 

  !نداء

 .الدموي تزويدنا بالمعلومات والوثائق 3691شباط   8 ضحايا انقالب  عوائل واصدقاء الى جميع

الهدف من هذا العمل هو محاولة جادة من خالل التعاون مع جميع المعنيين بهذا التاريخ لتوثيق اسماء 

قرارات الحكم، قرار اطالق سراح، قرارات : )المستمسكاتالمعتقلين، وإضافة وجمع ما يمكن جمعه من 

بح هذه القائمة وثيقة لتص( وبيانات منشورة في صحافة االنقالبيين، الصور في السجون، وغيرها من أدلة

االولى وكيف كان االنقالب البعثي  فاتحة  الدموية يمكن ان يعتمدها المعنيون في دراسة مرحلة حزب البعث

تعتمد من قبل  مع العلم هذه القائمة ال! طريق الى االرهاب والقتل الهمجي الذي نعاني منه لغاية اليوم

 !مؤسسة السجناء على االقل في الوقت الحاضر
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أهم  يذكرأن و .قبل أرسال أي معلومة أرجو من المرسل أن يتأكد من عدم وجود األسم في القائمة #
 :التي نرجو ارسالها (هي األهم األولى االربعالنقاط ) المعلومات

متى اعتقل؟  -3.   عند االعتقال -وظيفته-عمله  -3    مدينة سكنه أو التي اعتقل فيها -2  األسم الكامل -2

 .الصور في السجن ووثائق الحكم وغيرها -4هل صدر حكم بحقه وما هو؟ متى اطلق سراحه؟     

 

إذا لم ترسل لي أسماؤهم الثالثية ومهنتهم ( ابو فالن)ستحذف اسماء الكنية المثبة مثل  مالحظة مهمة# 
 !ومدينتهم، فالرجاءعلى من ثبت هذه االسماء ان يكتب لي للتوضيح

 

 .سيتم طبع هذه الوثيقة مستقبال من قبل مؤسسة السجناء# 

هيب مجددا من الجميع معتقلين وعوائلهم هكذا حصلت على وعدا بذلك بشرط ان يتم تنقيحها وتوثيقها، لذا أ 
واصدقائهم من أرسال المعلومات الدقيقة والكاملة عن االسماء وتصحيح الخطأ وارسال الصور التوثيقية في 

، أو أية وثيقة تشير الى السجون او صور الكتب الرسمية ألصدار االحكام او حجز االموال او اطالق السراح
بعد رفع األسماء الغير كاملة وغير  تسنى أن أضمها للقائمة قبل طبعها في كتاباالعتقال او االضطهاد، كي ي

  ... في القائمة إليها والتي أشرتدقيقة 

ومحكمة بعض اسماء البعثيين البرابرة الذين مارسوا التعذيب والتحقيق في قصر النهاية # 

الشعب وملعب االدارة المحلية في الكرخ والنادي االولمبي وفي مراكز أخرى للحرس القومي 

 : 3691شباط  8في بغداد أيام حكم البعث األول في انقالبهم الدموي في 

وغالبا ما يكون بصحبته نائب " منذر الونداوي"كان يشرف على عمليات التعذيب القائد العام للحرس القومي 

سيرة / سالم عادل )منقول من كتاب "! حازم جواد"ووزير الدولة " علي صالح السعدي"الوزراء  رئيس

 (مناضل

كان يتلذذ باستعمال . كان مسؤوال عن الهيئة التحقيقية الخاصة في قصر النهاية. محسن الشيخ راضي -3

 .الشيوعيينوقد مارس هذا ضد . الكالبتين والكتر لقطع عضالت الساق ومفاصل أصابع اليدين

مارس التعذيب منذ اليوم األول لالنقالب، وقام باغتيال عضو منطقة بغداد الشهيد . بهاء حسين شبيبب -2

 .متي الشيخ، واصبح جالدا في قصر النهاية

، عاد للعراق .طيار فاشل هرب الى مصر بعد طرده من االتحاد السوفياتي لسوء تعامالته: أيوب وهبي -1

 !عنه عبد الكريم قاسم وأعيد للجيشقبل االنقالب وعفا 

 مارس التعذيب في قصر النهاية بحق الشهيدين متي الشيخ ودمحم الجلبي. خليل العاني -4

أحد معذبي الراحلة عميدة  -كما صرح هو ذاته–القادم بقطار أمريكي مع حزبه . علي صالح السعدي -5

 .لتعذيب، وكان يرافق منذر الونداوي في إشرافه على عمليات امصري

 عبد الكريم عبد الستار الشيخلي -6 مدحت ابراهيم جمعة -8 صباح مدني -7 منعم قدوس -9

 حازم مصالوي -31  عمار علوش -32  عدنان هايس -33 صالح الطبقجلي -30

 هاشم قدوري -39  (الكردي)جبار وستار محمود علي  -35  نجاد الصافي -34
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قضي عليه مع المجرم )حسن ابراهيم المطيري  -36 سعدون شاكر -38   .  دمحم حسين المهداوي -37

  هاني الفكيكي -23   (قضي عليه مع المجرم ناظم كزار)ناجي الدليمي  -20  (ناظم كزار

 .وكان يشرف على عمليات التعذيب( القائد العام للحرس القومي)منذر الونداوي  -22

 (الونداوي لالشراف على عمليات التعذيب وزير الدولة، كان يرافق)حازم جواد   -21

 قتيبة اآللوسي -27      ناظم كزار -29رضا عبد الرزاق     -25  صباح هايس -24

ثالث ضباط مارسوا التعذيب مع يذكر فيها أن  3في رسالة للدكتور عاصم عبد الرزاق أحد معتقلي سجن رقم 

 الضابط حازم األحمر -28  احمد ابو الجبنالضابط  -27: في معسكر الرشيد وهم 3معتقلي سجن رقم 

هوه مثل هذي العقول : داد الدكتور عبد الجبار عبدهللا اشتهر بمقولته لرئيس جامعة بغ)الضابط غازي عبد الصمد  -26 

ويكتب الدكتور  !(هي وينها ايدك و هللا ألكسرها :تور رافد صبحي اديب اثناء تعذيبهلجراح الكبير الدكل و بتهديده  !جانت تحكمنا

االسود والعطش  على عملية نقلنا بقطارالنفط  جازمأ ان من قام باالشراف والتنفيذ  البد من ان اذكر : عاصم عبد الرزاق

والنه  وااالختناق قطار الموت الى السماوه فنكرة السلمان هو وزير خارجية النظام صبحي عبد الحميد لمعرفتي شكله بالمنصور 

  .حمر من رمي من وصفه بكوي الشيوعي الخطر من المأمون ألن مو وكتهامن اوقف حازم اال

أطباء خانوا مهنة الطب، هم االطباء البعثيون الذين كانوا يشرفون على عمليات التعذيب ويراقبون مدى 

 :تحمل المعذب للتعذيب أو كتابة التقارير الطبية عن المعذبين، وهم

 الدكتور عصام الراوي -2  الدكتور أديب توفيق الفكيكي -3 

 
 

 تظهر القلعتان الجنوبية والشمالية. ادناه تخطيط تقريبي لسجن نقرة السلمان في ستينات القرن الماضي سجن نقرة السلمان

ثم . وهي القالع التي كان يزج بها الديمقراطيين ايام العهد الملكي وبين القلعتين ساحة مستطيلة (وتعرف بالسجن القديم)

تتوسطها ساحة  (الجنوبي والشمالي) كل خمسة ردهات من جانب( قواويش)ردهات  20لسجن الجديد ويتكون من ا اأضيف له

، بعض الصور المرفقة واألولى لم يتمكن الرسام من إظهارها 2و  3، 4، 5تظهر الردهات . واسعة تقارب ساحة ملعب القدم

مثل هذه المرافق توجد  .عبارة عن مجموعة من المرافق الصحيةيظهر بناء صغير مستطيل  5وقبل الردهة . تبين هذه الردهات

وأشغلها بأطبائهم  السجناء التي اسسها والصيدلية الحمامات والمطبخ وورش العمل وعيادة السجناء. أربعة تحيط بالردهات

مقابلة للردهات ( 20 - 2)كلها تقع في الجانب االخر وبينها تقع الردهات  ، وحانوت لبيع بعض الضروريات،وكادرهم الصحي

في ربط  2625، ونجحنا بالضغط على إدارة السجن عام السجن ينقصه الكهرباء، فكنا نستعمل الفوانيس النفطية(. 5 -2)

أما الماء فال يتوفر الماء العذب وكان يجلب ماء الشرب من آبار قريبة تحتوي كميات من االمالح تسبب لنا . السجن بالكهرباء

وأيضا نجحنا من خالل نضالنا اليومي من تزويد السجن بانابيب المياه من االبار القريبة . هال وتساقط الشعرأمراض معوية وإس

بين السياج والردهات قمنا ببناء مالحق لحفظ . وهي مياه غير صالحة للشرب وإنما لغسل االواني واالستحمام والتنظيف

بين السياج والحمامات خصصت ساحة مجاورة . عامة لسكنة الردهة االواني واستعمالها لطهي الشاي وغيرها من استخدامات

ويظهر في مقدمة  .للقلعة القديمة لغسيل المالبس، أستغلها السجناء في ممارسة هوايتهم في زرع بعض النباتات والشجيرات

السلة وتستغل ايضا لكرة الساحة مابين الردهات مرمى كرة القدم، وبين هذا المرمى والسجن القديم توجد ساحةنظامية لكرة 

ولكرة الطائرة أكثر من ساحة حيث تستغل الساحات مابين الردهات لكرة . الطائرة، وقد أظهر المخطط أحد اهداف كرة السلة

هذه القياسات  وأؤكد جازما. م7م وعرض 220بطول أما قياسات الردهات فقد ذكرها االخ عبد القادر العيداني . الطائرة احيانا

سم، ويبقى في الوسط ممر  220ففي الردهة كنا ننام على جانبين أي أن كل جانب نستغل منه . ومبالغ بها يةليست واقع

سيكون بحدود سم، وعندما نجمع هذه القياسات يصبح عرض الردهة  220يستخدم للمرور وهذا الممر كما أذكر ال يتجاوز 

تقديري هذا ناتج من أكبر عدد من السجناء ضمته هذه الردهات و. م 00أما الطول هو االخر ال اعتقد يتجاوز . م(5,5-5,7)

سم وقمنا بالتخلي عن افرشتنا 40حيث أضطررنا الى تحديد حصة كل سجين لفراشه بحيث ال تتجاوز  2624وهي بداية عام 
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االزدحام لم يصل  مع العلم ان في قمة. لتناسب مع عرض المسافة المخصصةالفراش  ةفادنواالعتماد على البطانيات او إعادة 

  !سجين وربما أقل 220عدد سكنة اية ردهة الى أكثر من 

أن يتم تصوير وضبط المسافات وقياسات أثار األبنية  2024خالل الزيارة التي تم تنظيمها في ربيع هذا العام  كنت أتمنى

وتوثيقها مع شرح مفصل بالفديو لغرض التوثيق، وبذلك نتجنب األجتهاد والتقدير في قياسات المسافات والردهات، وإذا تم ذلك 
  .فآمل أن يتم نشره غلى أوسع نطاق

 
 

 
  .تخطيط تقريبي لسجن نقرة السلمان في ستينات القرن الماضي

 

 

 
 . 2622الصورة بعد عام ( السجن الجديد)لردهات سجن نقرة السلمان  صورة نموذجية
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 ، مدة الحكم،السجون ، اية معلومة نافعة او توثيقية: مالحظات مدينته وعمله  االســـــــــــــم التسلسل

 حرف ا
 

باطالق  استشهد مع مجموعة من الرفاق، 2623شباط  0اعتقل اثر انقالب ( مندلي، كادر حزبي)  عباس ابراهيم ادهم  .3

  (كتاب شهداء الحزب) .236صورة . ، ودفنوا في مكان مجهولبعد تعذيب بربري الرصاص عليهم قريبا من بغداد
 (هل نفذ الحكم؟؟) الموصل حكم باالعدام سجن في اإلعدام غرفة .....(الموصل، ) األسود  إبراهيم  .2
 (رسالة من مجيد احمد. )2623اعتقل اثر انقالب ( كفري، كادر شيوعي)ابراهيم الحاج فتاح   .1

 .2623شباط  0اعتقل اثر انقالب  (، صحفيبغداد) ابراهيم الحريري  .4

اثر فشل انتفاضة الشهيد حسن سريع،  2623اب  20اعتقل في ( اربيل، كادر حزبي/ مخمور)ابراهيم دمحم المخموري   .5

 (شهداء الحزب. )ولم يتمكن الجالدون من انتزاع اعترافاته واستشهد تحت التعذيب

 واعدم مع مجموعة من الرفاقاعتقله االنقالبيون   (خريج جامعة وكادر حزبي، الكاظمية)الحكاك دمحم جعفر ابراهيم   .9

 (كتاب شهداء الحزب) .240صورة . في مقبرة جماعية مجهولة( شهيدا 22)في قصر النهاية ودفنوا 

-له صورة جماعية . اعتقل وكان من ضمن مجموعة قطار الموت (بغداد، زعيم)  -الملقب بالخال- ابراهيم الجبوري  .7

   .في سجن نقرة السلمان -222

 نقرة السلمان (الرئيس األول ،).... ابراهيم الدبوني  .8
الشبيبي في . أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء معلومات ) (شهيد) .....(، ).......  الديواني ابراهيم  .6

30/4/2025) 
هوتميل باقر )اعتقل ايام االنقالب، نقل بقطار الموت الى سجن نقرة السلمان   (أول. م، )....... ابراهيم المالئي  .30

  (سلمان الربيعي
، واستلمت بدون محاكمة في قصر النهاية واعدم في بغداد اعتقل في كربالء (كربالء، مقدم)الموسوي كاظم  إبراهيم .33

 (الشبيبي).230صورة ! مهيبا تخللته الهتافات تشرين وتم تشيعه تشييعا 20عائلته جثمانه الطاهر بعد سقوط البعث في 

  ....(، صويره)  ابراهيم النهر .32

 (202)له في سجن نقرة السلمان صورة جماعية  .....(، )....... الياس ابراهيم .31

ودفن  واستشهد تحت التعذيب في أقبية قصر النهاية 2623شباط  0اعتقل اثر انقالب ( بغداد، مساح)  هيم اواديساابر .34

 (خالد السلطاني. )2623اذار  20بعد رميهم بالرصاص ليلة  شهيدا 22 معجماعي خارج بغداد  مجهول في قبر

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)    المرزوق جليل ابراهيم .35
لتأكد من انه الرجاء اسمه الثالثي ل(. 202)توجد له في سجن نقرة السلمان صورة جماعية  ...(،)...ابراهيم حسن   .39

 (الشبيبي) ليس الشخص التالي
للتأكد من أنه ليس هو لتمييزه ( 202)الرجاء ممن ثبت األسم أن يراجع الصورة رقم  .....(، )....... جبر حسن ابراهيم .37

  (الشبيبي. )عن الشخص أعاله
 (هوتميل لطفي سعيد شفيق) سنوات 20حكم  .2623شباط  0اعتقل اثر انقالب ( ، معلم)....ابراهيم حسون غائب   .38
  الشط باب موقف .....(الموصل، ) حميد  ابراهيم .36
 (شهداء الحزب. )شباط في معركة بمو 0على يد جالوزة  آذار 22استشهد في ( مدينته؟، مهنته؟)ابراهيم حمه أمين  .20

 (30/4/2025الشبيبي في . وغيرهارجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ )    المرزوك  خليل ابراهيم .23
الوحشي على ايدي انقالبيي  استشهد تحت التعذيب( بغداد، سكرتير منظمة الشبيبة الديمقراطية في تلكيف)ابراهيم داود  .22

 (شهداء الحزب. )شباط الدموي 0
  (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) دبوس ابراهيم .21
صورة ) بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت ...(  الناصرية،) دراج  يمابراه .24

202). 

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت ...( الناصرية،) شخناب  ابراهيم .25
باطالق النار  2623 اذار 6/20استشهد يوم ( الوالدة مندلي، موظف في دائرة الكهرباء)زنكنه  مختار ابراهيم عباس  .29

 (خالد حسين سلطان. )عليه مع مجموعة من الشهداء ودفنوا في مكان مجهول

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) الحسن عبد ابراهيم .27
 . لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة .....(الحلة، )ابراهيم عبد الزهرة كاظم  .28
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اعتقل من االنقالبيين في مركز شرطة الباغات وتعرض الى تعذيب .....( والدة الناصرية، )  دوبارة ابراهيم عبد الوهاب .26
وضرب بآلة جارحة على رأسه من قبل حارس قومي وترك في حديقة المركز ليلة . وحشي على يد أوباش الحرس القومي

 (  كتاب شهداء الحزب) (.293صورة ) من النزف حتى أستشهادهكاملة وهويعاني 

  (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) المنعم عبد راهيماب .10
  اعتقل بعد االنقالب وحكم عليه في سجن رقم واحد ثم نقل الى  .....(، ).......السامرائي النبي عبد إبراهيم .13

 2623-7-3نقرة السلمان بعد حركة حسن سريع  
 (هوتميل من بشار قفطان) .اعتقل في الحي (مدرسالحي، ) ابراهيم عريبي .12
 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت .....(  الناصرية، )يوسف  عكوب ابراهيم .11

 (تأكيد ناصر الثعالبي. )نقرة السلمانوكان في سجن  2623اعتقل ايام انقالب  .....(، البصرة القديمة) عالوي إبراهيم .14
 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت .....( ، )....... علي الرفاعي ابراهيم .15
 سجن نقرة السلمان (، م أول)....... ابراهيم قادر  .19
 في سجن بغداد  3691اعتقل في شباط  وزير التخطيط (بغداد، وزير) ابراهيم كبة   .17

من سجناء نقرة  وصدر حكم عليه كربالشباط في  0اعتقل اثر انقالب  (كربالء، عمل حر) إبراهيم كرماشه .18

 (الشبيبي. )السلمان
. رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .تقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالةاع    ابراهيم محسن .16

 (03/4/5302الشبيبي في 

-22-4ما يثبت تمديد توقيفه حسب قرار حاكم التحقيق بتاريخ وهناك  2623اعتقل بعد انقالب شباط  ابراهيم دمحم صالح .40

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .2623
 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(الناصرية، ) فتاح  دمحم ابراهيم .43
كان ابراهيم عضوا في اللجنة العمالية في بغداد ومسؤوال عن لجان ( لموصل، كادر حزبيا)ابراهيم دمحم علي المخموري  .42

" عمار علوش"في مقر المجرم  استشهد تحت التعذيبالقي عليه القبض على أثر حركة الشهيد حسن سريع،  .عمالية فرعية 
 (، مقال بشارابو ناهض) .عذب وقطعت أوصاله ورميت في نهر دجلةحيث 
شباط االسود في سجن  0من قبل مجرمي  استشهد تحت التعذيب....( بغداد، / الموصل)ابراهيم محمود مصطفى   .41

 (صور خالد). 260صورة . معسكر الرشيد
فاضل . )في سجن الحلة 283شباط، له صورة  8من معتقلي انقالب ( المحاويل، مهنته؟)ابراهيم مزعل الدليمي  .44

 (*ابراهيم العزاوي
-له صورة جماعية . وكان من ضمن مجموعة قطار الموت 3691اعتقل اثر انقالب   (، م أول).....عل براهيم مشا .45

 .في سجن نقرة السلمان -332

تأكيد من ناصر . )وكان في سجن نقرة السلمان 2623اعتقل ايام انقالب   .....(، التنومة/ البصرة ) مطر ابراهيم .49

  (الثعالبي
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .نقرة السلمان  إبراهيم مطلك  .47

 .................. (، معلم)....... نادر  إبراهيم .48
 ثم النقرة قطار الموت في نقل الرشيد، معسكر في واحد رقم سجن (، طبيب رائد).......  قاشا يوسف ابراهيم .46
 (الشبيبي/ رجاء من يعرف االسم الكامل)  الموقف العام .....(، )....... ابن الشاعر الكردي عبدهللا كوران .50

  (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) !سعيد ؟؟ بشار ابو .53
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) !عارف ؟؟ بكر ابو .52
 (شهداء الحزب. )آذار اثناء معركة بمو 22استشهد يوم ( السليمانية، طالب)أبو بكر حاجي احمد نملي  .51
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)   !الكربالئي؟؟ جوهر ابو .54
 (30/4/2025الشبيبي في . وغيرهارجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ ) !؟؟نقابي معروف ابو شعيب .55

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) !؟؟ الصبي ابو عامر .59

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) !الكردي ؟؟ عزيز ابو .57
الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) (عقرة، رئيس عرفاء وحدة) !؟؟ فريد ابو .58

30/4/2025)  

 
 (30/4الشبيبي/ كل اسم مكنى ابو فالن سيلغى من القائمة إذا لم يصلني اسمه الثالثي واسم مدينته ومهنته)

 
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) !؟؟ منعم ابو .56

 (تأكيد باقر سلمان الربيعي). اعتقل ايام االنقالب ومن مجموعة قطار الموت (، الرئيس).....احسان البياتي  .90
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حكم لستة اشهر مع وقف التنفيذ وربطه بكفالة ( 3013/91)رقم األضبارة (  معلم كربالء) احسان سلمان الشروفي  .93
 !دمحم علي الشبيبيالصيغة األصلية لدى ( 3صورة رقم )  . ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41وفق المادة 

 (من باقر سلمان الربيعي). اعتقل ايام االنقالب في سجن رقم واحد( ، الرئيس مهندس قوة جوية)...أحمد أديب حسني  .92

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)   محمود  قادر اسعاد احمد .91
 -تنظيم سليم الفخري-شباط بفترة ضمن تنظيم اللجنة الثورية  ٨أعتقل بعد ( الكاظمية، عامل نسيج)احمد الدليمي  .94
  (هوتميل هادي دمحم)

 .بغداد/ اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت .....( الكرمة، ) السراج  احمد .95
 .................. (القاسم، شيخ) احمد العبد هللا .99

 (من ايليا شمعون بويا. )جماعية( 223)توجد له في سجن نقرة السلمان صورة  (، ضابط)....... العزاوي احمد .97

 (من الشبيبي) .كربالء اعتقل في (كربالء، معلم)  أحمد العلي .98
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) احمد المصالوي .96

في حركة انصار الحزب الشيوعي في مدينة  2623استشهد عام  (مدينته؟، مهنته؟)أحمد أمين أحمد معروف  .70

 (شهداء الحزب. )كويسنجق
تأكيد باقر سلمان ). ، من مجموعة قطار الموتشقيق ذنون ايوباعتقل ايام االنقالب،  (......، ).......  احمد ايوب .73

  (الربيعي
 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(شطرة، )  جاسم احمد .72

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  جبار احمد .71
االنقالبيون صبيحة قوة الجوية الذي اغتاله لشقيق الشهيد جالل األوقاتي قائد ا (، محامي)....... االوقاتي جعفر  احمد .74

 .انقالبهم الدموي

 ؟!هل يوجد طبيب معتقل بهذا االسم رجاء اخبروني (، طبيب)....... احمد جعفر الجلبي .75
  .................. (، محامي)....... احمد جمال الدين .79

، -علي الغربي 34/23-اعتقل ايام االنقالب وصدر حكم عليه مع وقف التنفيذ قرار ....( علي الغربي، )أحمد جمعه   .77

 ( Krar Alameeهوتميل )(. 206و  200)الحظ وثيقة 

 (هوتميل من عبد االمير صادق)توفى في ايران      (النعمانية، طالب) احمد حاج ملك .78
-- الموصل-- قبع أبو بيت موقف .....(، )....... طيب  حاجي احمد .76
 (تعديل من عبد االمير صادق)  جماعة قطار الموت، ثم للنقرة (، طبيب).......ن البامرني  ياحمد حس .80

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) احمد حسن الحبيب .83

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة  .....(، ).......أحمد حسين خاجي عبد علي  .82
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة توجد له . سجن العمارة ....(، ( )....ابو طالب)أحمد حنون  .81

 .ميتهمالذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكو 2625-2-24في  22الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

تأكيد عزت يوسف ) -الموصل- الخزرج شرطة موقففي  2623اعتتقل اثر انقالب  (طالب، موصل)حنتوش  أحمد .84

 (اسطيفان
التحق مبكرا في تنظيمات االنتفاضة ، تحمل الوان التعذيب المميت بغية ان يعترف انه ( اربيل، نائب ضابط)احمد خضر    .85

مع  3691/ 33/33يوم  أعدم رميا بالرصاص.الكردستاني في آن واحد من تنظيمات الحزب الشيوعي والديمقراطي  
 (مقال بشار قفطان) .عشرة من رفاقه في ميدان وحدة المخابرة في معسكر الرشـيــــد 

ارجو ( شهداء الحزب. )3691شباط  8على يد انقالبيي  استشهد باعدامه( مدينته؟، مهنته؟)احمد خضر بير داود   .89
 الشهيد السابق؟التأكد ليس هو 

 ( تأكيد باقر سلمان الربيعي). اعتقل ايام االنقالب من مجموعة قطار الموت (سماوة، رئيس ركن)  الفتلي احمد خلف .87

  23 ب عليه وحكم رواندوز/ باشتيان معسكر فى 2623/شباط 6 فى اعتقل.....( ، ).......  بكر ابو رستم احمد .88

 حينه فى صدر عام بعفو 2620 سنه تموز 27 انقالب بعد سراحه وأطلق شيوعى كونه مختلفه بعقوبات سنه 

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة .....(حلة، )أحمد زكي دمحم جواد مسلط  .86
وحكم عليه بعشر سنوات في سجن . اعتقل ايام االنقالب، كان نسؤول تنظيم الشرطة.....(  بغداد، )   احمد زينل كاظم .60

 (-ابو نبراس-هوتميل عبود كريم )الرمادي 

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) عاتي سعيد احمد .63
/ الكفاح/شباط في عكد االكراد  0انقالبيي  استشهد اثناء مقاومته..( ..بغداد، /الموصل)احمد سليم مصطفى عزروت   .62

 (صور خالد). 266صورة . بغداد
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) سبيل شباط احمد .61
تأكيد عزت يوسف ) -الموصل-الخزرج  شرطة موقففي  2623اعتتقل اثر انقالب  (موصل، عامل)شقي  أحمد .64

 (اسطيفان
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 (إضافة من عبد االمير صادق. )صاحب محل حدادة في الكوت (عامل، الكوت)  الحداد شهاب أحمد .65
حسب  3691-4-23واطلق سراحه في  3691-2-21اعتقل بتاريخ  (مدحتية، معلم)احمد شيخ محسن الحبيب  .69
 .3691-2-21في  2658الكتاب   

 نقرة السلمان (نقيب، )....... احمد صبحي الخطيب .67
اثر  اعتقل في الموصل.كان مرافق الشهيد مهدي حميد  (عسكري عريف، موصل) -الملقب احمد رشاشة- صديق  أحمد .68

تأكيد عزت يوسف ) .25، أغتيل بعد خروجه من السجن عام في المحجر الثاني سجن الموصل المركزي 2623انقالب 

 (اسطيفان
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة .....(حلة، )احمد عبد الرضا معيدي  .66

 (تأكيد باقر سلمان الربيعي.  )اعتقل ايام االنقالب من سجناء النقرة (، م طيار)....... احمد عبد اللطيف  .300
تثبت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(كرمة، ) احمد عبد هللا عرب .303

 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
كتاب سحب اليد صورة . شباط 30شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( الكرمة، معلم مدرسة االقدام/ الناصرية)  احمد عبود .302
 (الشبيبي. )217
الثقافة  وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارةتوجد له . سجن العمارة .......(، )....  أحمد عداي .301

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 
 (هوتميل لطفي سعيد شفيق. )سنوات 5حكم . 2623شباط  0اعتقل اثر انقالب ....( ، )....احمد علوان الشهربلي  .304
 (30/4/2025الشبيبي في . هنته؟ وغيرهارجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ وم)  عزو احمد .305
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) احمد علي شكر  .309

رسالة من . )وكان في سجن النقرة 2623اعتقل اثر انقالب ( السليمانية، محرر في صحيفة ئازادي) بابان غفور احمد .307

  (مجيد أحمد
  (30/4/2025الشبيبي في . معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء ) علي خان احمد .308
كتاب شهداء . )للحزب الشيوعي في كردستان العراق اغتيل على يد زمرة معادية( السليمانية، فالح)احمد فرج سور   .306
 (الحزب
  مدير وكالة االنباء العراقية (، محامي).......  احمد قطان .330

من قبل المجلس العرفي العسكري الثاني شباط وحكم عليه  0اعتقل اثر انقالب ( مهنته؟؟الصويرة، )احمد كاظم النهر  .333

وثيقة من ) .522له صورة في السجن  5و 056/0 القرار صورة 03/00/0694بتأريخ  400/690بقرار التجريم رقم  0690

 (سعدكامل سالم 

 .......مسيحي  كردي جراح طبيب (طبيب، ).......  البامرني ُكُدك أحمد .332
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة توجد له . سجن العمارة .....(، )..... أحمد كريم قادر .331

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) جيجان الزم احمد .334
اعتقل ايام االنقالب، التحق بمجموعة سليم الفخري بعد خروجه من  (، رئيس اول)....... احمد محسن العلي  .335

 (تأكيد باقر سلمان الربيعي!  )السجن واعتقل بسبب خيانة مندس
مهران    سلمته الحكومة االيرانية الى العراقية وكان معتقال في سجن باغ  (ستاذكركوك، ا) احمد دمحم امين  .339

  .بطهران
  (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)زنكنة  رشيد دمحم احمد .337
  .................. (بغداد، وزير الداخلية) احمد دمحم يحيى .338

  والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق  .....(الناصرية، )الخفاجي  محمود احمد .336
 .بغداد/ 

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  ساجت مهدي احمد .320
  (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) دمحم هاشم احمد .323
  .................. (، ضابط)....... الزوبعي ادريس .322
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة .....(الحلة، )أدريس حمزة عبد أسماعيل  .321

تأكيد ). 98-97عام  نقرة السلماناعتقل ايام االنقالب، كان في (  تكريت، عريف قوة جوية) إدريس عمر التكريتي .421
 (  عزت يوسف اسطيفان

 .نقره السلمان ،العب كرة القدم (الموصل، طالب) أدريس مال هللا .325

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) كاظم مجيد ادريس .329
 (مقال جبار ياسر الحيدر.  )شباط 8اعتقل اثر انقالب ....( النجف، )اديب عجينة   .327
 .سجن الموصل المركزي .....(، ).......   بثيو آدم .328
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-- الموصل--الخزرج شرطة موقف .....(، ).......  رشو  آدم .326
شى فكادر حزبي نجح في التغلغل بين صفوف المتآمرين الذي دبره رشيد عالي الكيالني وأ .....(، يغداد)  ادمون يعقوب .310

آذار  6/20ودفن في مقبرة مجهولة جماعية يوم  اطالق الرصاص عليهبعد تعذيب بربري ثم  قصر النهايهاستشهد في . سرهم

 (من عادل حبه) .277صورة . شهيدا 22مع  2023

. اعتقل ايام االنقالب من مجموعة قطار الموت، وحكم عليه بخمس سنوات (، م اول مهندس).......    اديب جورج  .313
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي)

 ......النجف  .....(نجف، )  أديب عجينة .312
 .2623شباط  0بعدد انقالب   بغداد في النساء سجن سجنت في (ممثلة، ).......صاموئيل  هي ازادو .311
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة توجد له . سجن العمارة  .....(،).... ارام باروكانون .314

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 
 (شقيق الشهيد صالح أحمد)الحلة سجن  .....(الموصل، )  أزهر أحمد .315

 .في الموصل 2623ط شبا 0اعتقل بعد انقالب  .....(موصل، ) أسامة الصبحة .319
توجد له صورة في سجن الحلة  .في الموصل 2623 شباط 0اعتقل بعد انقالب  .....(موصل، ) أسامة جلميران .317

 ( هوتميل من خليل الجنابي) (32صورة )
 (من عادل حبه. )اعتقل ايام االنقالب( بغداد، موظف بنك بكلوريوس تجارة واقتصاد)اسامة دلة علي  .318
 (تأكيد عبد االمير صادق)اعتقل ايام االنقالب   (طالب ثانوية، البصرة) الحجاج  جاسم اسحاق .316

  (30/4/2025الشبيبي في . معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها رجاء) بيثون اسحاق .340
 .السّدة خلف معتقل اإلدارة، معهد (، طالب).......دنخا  قرياقوس اسحاق .343

بعد   في سجن بغداد المركزي ونقل الى سجن الحلة  2623-2-6اعتقل في  (، عسكري)....... اسحاق نيقوال بهنام .342

  .وطرد من الجيش 2623تموزشهر واطلق سراحه في 
 تحت التعذيب استشهدو شباط  0اعتقل اثر انقالب  (جوية برطلة، ضابط) عازر حنا اسطيفان .341

 . سجن بعقوبة( التجارة كلية عميد. بغداد، د)  المرزة اسماعيل .344
 .سجن الموصل (برطلة، معلم) سلو سليمان اسماعيل .345
شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني بتاريخ  8اعتقل اثر انقالب  (المهنة؟؟، الصويرة)اسماعيل دمحم مراد  .349
 (سعدكامل وثيقة من سالم ) (.258صورة في السجن ) .2و 326/3صورة . 10/33/3694

 (شهداء الحزب. )على يد انقالبيي شباط استشهد تحت التعذيب( عامل مدينته؟،)اسماعيل ميكائيل  .347
 .كادر سياسي من سامراء نقره السلمان (سامراء، كادر)  أسعد ثابت  .348

 (من ايليا شمعون بويا. )في سجن نقرة السلمان( 223)توجد له صورة جماعية .....(  ،).....اسعد عباس     .346

 (دمحم الشبيبي/ ؟!!!ام مدة الحكم 20عمره )؟ !!!سنة أديب 20 (، أديب)....... أسعد عبد العاقولي .350
 (الشبيبيدمحم ) ..... أعتقل بعد االنقالب  (دس وشاعربغداد، مهن)أسعد دمحم رضا الشبيبي  .353
، واطلق سراحه بعد 3691اعتقل في حزيران ( ، سنة اولى معهد المدرسين العاليبغداد)اسعد مهدي علي المهداوي   .352

 (هوتميل منه شخصيا. )3691تشرين  38انقالب 

 (30/4/2025الشبيبي في . ومهنته؟ وغيرهارجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ )   نقرة السلمان  اسكندر بولص .351
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) موسى اسكندر .354
  رقم االضبارة  /النقرة، والحلةاعتقل وسجن في كربالء، ( كربال، عمل حر)إسماعيل إبراهيم الجصاص  .355

  43من المرسوم و  25/24/0بداللة  . ب.ع.ق 32/22حكم باالشغال الشاقة لخمس سنوات وفق المادة( 2032/23) 

 (من الشبيبي) !الصيغة األصلية لدى دمحم علي الشبيبي( 3صورة رقم ). جمعيات 
 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....( شطرة، ) ابراهيم   اسماعيل .359
 اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(القلعة، ) اسماعيل ابراهيم نداف .357

 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة 
 .................. (وزير التربية، )...... اسماعيل العارف .358

 ..................( استاذ في كلية الحقوق،.....) اسماعيل المرزة .356
 .................. .....(موصل، ) اسماعيل ثالثة  .390
 (تصحيح من عادل حبه) دكتور/ استاذ كلية الطب (بغداد، استاذ) اسماعيل جاسم  .393
 .بغداد/ اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت .....(   شطرة، ) حميدي اسماعيل .392
 .بغداد/والسجالت  اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق .....( شطرة، )البدري سلمان اسماعيل .391
-- الموصل-- قبع أبو بيت موقف. .....(موصل، ) شخيتم  اسماعيل .394
 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(ناصرية، ) الجبار عبد اسماعيل .395

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) السادة عبد اسماعيل .399
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 (كتاب شهداء الحزب. )به على يد االنقالبيين استشهد بتنفيذ حكم االعدام( اول. بغداد، ج)اسماعيل عبد الكريم   .397
   ثائقاعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الو .....(القلعة، )  اسماعيل عبد هللا .398

 .والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
-اعتقمممل ايمممام االنقمممالب وصمممدر حكمممم عليمممه ممممع وقمممف التنفيمممذ قمممرار ....( علمممي الغربمممي، )اسمممماعيل عبمممد األميمممر   .396

 ( Krar Alameeهوتميل )(. 206و  200)، الحظ وثيقة -علي الغربي 34/23
توجد له صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في كتاب . الحلةسجن  .....(، )....... عيل عربااسم .370

 (39صورة ) -519ذكريات التنوير والمكابدة ص -الراحل علي دمحم الشبيبي 

-2623 -الموصل-الخزرج  شرطة موقففي  2623اعتتقل اثر انقالب .....( لموصل، ) -ابو عارف-عيسى  اسماعيل .373

 (اسطيفانتأكيد عزت يوسف ) -2624

 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(ناصرية، )العضاض قاسم اسماعيل .372
تأكيد عزت يوسف ) -الموصل - الشط باب موقفاعتقل ايام االنقالب في   (فالح، برطلة/موصل) ككونة  إسماعيل .371

 (اسطيفان

 (30/4/2025الشبيبي في . مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء معلومات أكثر عنه، )رسول  دمحم اسماعيل .374
 .اعتقل وحكم عليه من قبل المجلس العرفي العسكري الثاني/ ابو فهد (مدينته؟ ومهنته؟) اسماعيل دمحم مراد .375

 (هل نفذ الحكم؟؟) الموصل حكم باالعدام سجن في اإلعدام غرفة .....(موصل، ) ميكائيل  أسماعيل .379
في كركوك، سجن في نقرة السلمان، حقن  23اعتقل بداية اذار ( موظف شركة نفط كركوكزاخو، )افرام برخو جلبي   .377

 (ابو سيفان. )26/4/2625بأبرة ادت الى استشهاده في مستشفى الديوانية يوم 

  .................. (، ضابط).......  شاكر اكرم .378

 ( د الغني المرانيهوتميل من همام عب) من سجناء نقرة السلمان كادر حزبي  اكرم نادر   .376

 0690شباط  ببعد انقال تاعتقل (، مدرسة)....... أكنس رومايا  .380

تأكيد ).   حكم عليه بخمس سنوات. اعتقل ايام االنقالب ومن مجموعة قطار الموت(   طيار. ، م).....ألبرت يوسف      .383
 (باقر سلمان الربيعي

له في السجن صورة جماعية  .من مجموعة قطار الموت .االدباءالشاعر العراقي الكبير أمين عام اتحاد  الفريد سمعان  .382
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي).  (77،83)

 (هوتميل من عبد االمير صادق). اعدم أواخر السبعينات   (حلة، طالب) التفات ثجيل السعدي .381
صورة له في سجن نقرة توجد . سنوات 7وحكم عليه . 0690اعتقل اثر انقالب ( عامل نقابي،كركوك) الكسان البير .384

 (رسالة بريدية مجيد أحمدتأكيد . )(26و  28)صورة رقم  .السلمان

 28/30/94، صدر حكم عليه في 8/2اعتقل في قاعدة الحبانية يوم  (تللسقف،نائب ضابط جوي) الياس ججو خمرو .385
 (من تللسقف) .22/7/99اطلق سراحه في . وطرد من الخدمة العسكرية

، وأتلف الحرس (طليعة ومنال)وطفلتيه ( نعمي)اعتقل بعد االنقالب مع زوجته ....( مواليد القوش، )الياس حنا كوهاري  .389

ودفن في مقبرة  6/0/90في قصر النهاية يوم  واستشهد تحت التعذيب، (005له صورة ) ئلةاالقومي كل وثائق وصور الع

مارس الشهيد : ووجهت ابنة الشهيد النداء التالي( هوتميل طليعة الياس حنا كوهاري!   )جماعية لم يعثر عليها لغاية اليوم

فرة عندهم مع العمل السري اكثر حياته الحزبية وال تتوفر معلومات كثيرة عن نشاطه أتمنى من الرفاق رفدنا بالمعلومات المتو

  !الشكر الجزيل

-2-39في  272حسب كتاب مديرية شرطة الحلة  3691-2-31اعتقل في  (معلم الفيحاء ) الياس يعقوب الصائغ .387
3691. 

 2623-3 -20للمجلس العرفي العسكري بتاريخ  تواحيل  2623سجن بعد انقالب شباط  .....(، )....... امانه مصيلخ  .388

من االصول واطالق  255جمعيات، ولم يثبت ضدهم اي دليل وتقرر االفراج عنهم وفق المادة  43ق ع ب و/32/2وفق المادة 

 .233/624سراحهم ان لم يكونوا موقوفين لسبب اخر حسب قرار الحكم
 .صرية ومنه الى سجون أخرى سجن النا .....(ناصرية، )الباقري  دمحم السيد امجد .386
  .................. (استاذ في كلية االداب،)....... امجد حسين .360

تأكيد ).   حكم عليه بخمس سنوات. اعتقل ايام االنقالب ومن مجموعة قطار الموت (مالح. م، )....... أمجد فتوحي  .363
 (باقر سلمان الربيعي

. من مقابلة د. )مع شقيقتيها بتول وزهرة وأطفالهن 2623شباط  0اعتقلت اثر انقالب ...( بغداد، )الحكيم   نوري آمنة .362

 (منيرة أوميد مع روناك رفيق
 .لها مع زميالتها المناضالت في السجن المركزي ببغداد (32رقم ) توجد صورة ...(البصرة، )   آمنة صادق .361
 .................. (اول. ، م)....... امير عليوي  .364

  (30/4/2025الشبيبي في . ؟ وغيرهارجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته)  سجن الرمادي  امين حسين الخيون .365

 (هوتميل هادي دمحم. )3691أعتقل اثر انقالب ( بغداد، طالب كلية التربية قسم الكيمياء)أمين خليل الوزان   .369
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 .بغداد/وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت اسمه في  .....(  ناصرية، ) فيصل  امين .367
 (تأكيد عدنان الظاهر) (مدرس، حلة) امين قاسم خليل  .368
تأكيد من ) .سجن البصرة/ كان يمتلك أيضا مكتبة لبيع الكتب الماركسية  (ارثةهمحاسب مديرية ال، البصرة) أمين قنبر  .366

 (مانع السعدون

 (30/4/2025الشبيبي في . مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء معلومات أكثر عنه، ) خضير دمحم امين .200
   بغداد في النساء سجن .....(، ).......  حسين احمد انتصار .203
 .بغداد/اسمه في وثيقة بمديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(ناصرية، ) يوسف  انذار .202

 (30/4/2025 الشبيبي في. رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) الخياط عباس انس .201
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) الباقي عبد انس .204
توجد لها صورة (. ام رعد)مع أمهما السجينة فضيلة المراني ( طفل أيضا)كانت وشقيقها  ( طفلة.... )انتصار  .205

 .(29صورة ) جماعية مع زميالتها المناضالت في سجن بغداد المركزي
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة (مدينته؟ ومهنته؟)أنور رشيد علوان أمين  .209
كتاب سحب اليد . شباط 6 شباط يوم 8 واعتقله انقالبي( الناصرية، معلم مدرسة التعاون)سوكاوى الناصري  انور .207

 (الشبيبي. )217صورة 
 245، 244صور . شباط وصدر عليه حكم بخمس سنوات 8اعتقله انقالبيو ( ، عريف موسيقي)....أنور صالح   .208

 (الشبيبي. )249و
 ............حله   .....(، حلة) انور علوش  .206
حكم عليه بخمس . اعتقل ايام االنقالب من مجموعة قطار الموت (ركن ، رئيس اول)....... أنور محمود طه   .230

 (تأكيد باقر سلمان الربيعي). سنوات
   كوادر وأحد معلما   وكان ناجي، عباس النجفي الشعبي الشاعر ابن .....(مسيب، )   عباس ناجي أنيس  .233

 .المستشفى من النبي جميل عبد الطيار الضابط مع هرب األوسط، الفرات في الشيوعي الحزب 
 (هوتميل من عبد االمير صادق) .نقره السلمانفي قائد سياسي  .....(،  االعظميه) األعظميأنيس نعمان  .232
المتضمن رفع   103676-4في  316حسب كتاب نقابة المعلمين / معلم المضرية (، معلم)....... طه عباس الداللاياد  .231
 .     غبن

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  .نقرة السلمان   إيشو بوداغ .234
  .................. (، ميكانيكي).......  انطون انطون ايليا .235
وصدر عليه حكم بخمس سنوات ونقل لسجن  6/2/2623اعتقل يوم ......( ، عينكاوة)   -ايليا طوبيا-ايليا شمعون بويا  .239

لكن السلطات األمنية أستمرت في حجزه لرفضه تقديم البراءة،  2/22/2622صدر قرار باطالق سراحه يوم . نقرة السلمان

. (224)وكذلك في سجن الحلة ( 225و 223) في سجن نقرة السلمان صور جماعية توجد له .30/7/2620وغادر السجن في 

 (من ايليا شمعون بويا)
  (30/4/2025الشبيبي في . ؟ وغيرهارجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته) .نقرة السلمان ابو سمير ايليا ميخائيل .237

  .................. .....(شامية، ) أيوب سبتي .238

 
 ب حرف

 .347شباط، له صورة جماعية  8اعتقل اثر انقالب ....( ، )....باجي مشينع   .236
اعتقل في وزارة التربية خالل اعتصام من أجل السلم في ( بغداد، طالب كلية االقتصاد والعلوم السياسية)باسم جميل  .220

 (هوتميل هادي دمحم). 3691كردستان واستمر اعتقاله بعد انقالب 

، وسحبت يده بموجب برقية مديرية التعليم 2623شباط  22اعتقل يوم ( معلم مدرسة البدعة أين؟؟؟،)باسم حمدان   .223

 ( سعد كامل وثيقة من سالم. )2و 2صفحة 220الحظ صورة . 22/2/2623والمؤرخة في  0200العامة المرقمة 

لعرفي العسكري الثاني بقرار شباط، واحيل للمجلس ا 8اعتقل اثر انقالب ( مهنته؟، الصويره ) باسم حميد حمودي  .222
 (وثيقة من سالم كامل سعد. )وحكم عليه 2و 326/3صورة . 10/33/3694بتاريخ  413/691التجريم المرقم 

  .اعتقل في قصر النهاية و ثم في سجن رقم واحد في معسكر الرشيد (بغداد، اقتصادي) باسم طالب مشتاق .221
 (هوتميل من عبد االمير صادق). مركز تعذيب محكمة الشعب.الثانيه الحريه يسكن  (عامل، بغداد) باسم عبدالحسين  .224
-- الموصل -- الشط باب موقف .....(موصل، ) ألياس  عمر باسم .225
 .................. (اقتصادية/مديرة عامة،)....... باسمة عبد الهادي الظاهر .229

 (تأكيد داوود مال سلمان. )أعتقل اول االنقالب في النجف  (طالبالنجف، )كمونة       عبد الرزاق باسم .227

 (كتاب شهداء الحزب(. )لم يذكر طريقة استشهاده) واستشهدأعتقله االنقالبيون، ....( الكاظمية، / بغداد)باقر البناء   .228

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) باقر الدجيلي .226
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 (تأكيد باقر سلمان الربيعي). اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت (رئيس، )....... باقر الصفار  .210
 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(شطرة، ) جليخ  جواد باقر .213

  (30/4/2025 الشبيبي في. رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) حطاب خضير باقر .212
كتاب سحب اليد . شباط 30شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( الكرمة، معلم مدرسة الوطن/ الناصرية)  باقر رمضان  .211

 (الشبيبي. )217صورة 

في  -222-له صورة جماعية . اعتقل وكان من ضمن مجموعة قطار الموت (، رئيس اول)....... باقر عبد الحسين  .214

 .نقرة السلمانتوفي سجن . نقرة السلمان
كتاب سحب اليد صورة . شباط 6شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( الناصرية، معلم مدرسة اليعربية) الزراق  عبد باقر .215
 (الرجاء هل هو نفس الشخص التالي؟؟) (الشبيبي) .217
يده، كتاب سحب اليد  شباط، وسحبت 8اعتقله انقالبيو ( الناصرية، معلم مدرسة المعرفة للبنين)باقر عبد الرزاق الحداد  .219

 (الشبيبي. )218صورة 
 ( تأكيد عطا يوسف. )2623أعتقل ايام انقالب  (، مفوض شرطة مفصولالكوت)  حبيب علي باقر .217
في موقف القوة السيارة في الموصل، واطلق سراحه  3691اعتقل في تموز ....( بحزاني، /بعشيقة)بديل قوال حسين  .218

 (حجوهوتميل من صبحي خضر . )بعد أشهر

. من مقابلة د. )مع شقيقتيها آمنة وزهرة وأطفالهن 2623شباط  0اعتقلت اثر انقالب ....( بغداد، )الحكيم   نوري بتول .216

  (منيرة أوميد مع روناك رفيق
وتنقلت بين بغداد وكربالء للتحقيق، وحكم عليها المجلس  كربالءاعتقلت في ( ، مدرسةكربالء)بثينة حسون فريد  .240
عن . )الثاني ونقلت لسجن النساء، ثم أضطروا ألطالق سراحها بسبب ضغط العرف الديني واألجتماعي العسكري العرفي

  (   فردوس الحكيم ودمحم الشبيبي
 (من عادل حبه. )زوجة الشهيد دمحم الجلبي وابنة اخ الراحل عزيز شريف( بغداد، استاذة جامعية)بثينة حكيم شريف   .243
-- الموصل -- الشط باب موقف (.....موصل، ) بوال  بحو .242
 وقبل واحد  رقم سجن بغداد الى ومنها الموصل في وسجن 0690 تلكيف في اعتقل .....(، تلكيف) جربوع ميخا حنا بحي .241

 .543صورة  .0690 تموز 5 في الحكم لتنفيذ الموصل سجن الى رحلوا بيوم االعدام   

 نقرة السلمان .....(بصرة، ) خليل صنكوربخيت  .244
 (تأكيد من عبد االله توفيق) شهيد.سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  .....(ناصرية، )  رسن بدران .245
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة توجد له . سجن العمارة (مدينته؟ ومهنته؟) بدري عبد خضير .249

 .نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهمالذي  2625-2-24في  22الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 
تأكيد باقر ). حكم عليه بخمس سنوات. اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت (، عقيد)....... بدري ستراك  .247

 (سلمان الربيعي
 توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  .....(سوق الشيوخ، ) بدري صبري .248

 .مراجعتها الستالم الوثيقة 
وتنقلت بين بغداد وكربالء للتحقيق، وحكم عليها المجلس  كربالءاعتقلت في ( ، معلمةكربالء) النجار بدرية يحيى .246
عن . )الثاني ونقلت لسجن النساء، ثم أضطروا ألطالق سراحها بسبب ضغط العرف الديني واألجتماعي العسكري العرفي

  (   فردوس الحكيم ودمحم الشبيبي

   (تأكيد باقر سلمان الربيعي.  )اعتقل ايام االنقالب من مجموعة قطار الموت (، محامي)....... بديع عمر نظمي .250

 .بغداد/في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ااسمه .....(ناصرية، ) سوكاوى  برتقالة .253
 .بغداد/اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(ناصرية، ) عفلوك  بردان .252
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي. )اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت (رئيس طيار، ).......  برقي رشيد .251

واطلق سراحها في  6/2/23من أصل كردي من كركوك، اعتقلت في ( بغداد،طالبة)جاويد ابراهيم أدهم  عمر بروين .254

هوتميل من .   )لم يصدر بحقها حكم. تنقلت بين شرطة بني سعيد، شارع الكفاح، االمن العامة، سجن النساء. 22/22/2623

 (ياووز جاويد
 (هوتميل من عبد االمير صادق).  معتقال في سجن الكوت (طالب، الكوت)  الراضي حسن بّشار .255
في خلف السدة، من طلبة المعهد الصحي  27/2/2623اعتقل يوم ( الحي، طالب)بشار دمحم جواد دمحم امين قفطان  .259

 (هوتميل من بشار قفطان) .العالي
 سجن الحلة.موصل/سنة 20  .....(موصل، ) بشير الزعرو .257
 (شهداء الحزب. )3691شباط  8على يد انقالبيي  استشهد باعدامه( كركوك، مهنته؟)بشير جرجيس شمعون  .258
تأكيد سالم )- تمت تصفيته في السبعينات- .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة (معلم، ميسان) حرزبشير زغير  .256

 (جاسب كصيب
-- الموصل-- قبع أبو بيت موقف .....(موصل، )مصطفى  بشير .290
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، سجن النساء المركزي الكثر من ستة اشهر الممرضة في مستشفى الرمد (، ممرضة)....... سلوم كالوس بصرة  .293
 (هوتميل ايمان خيري الحيدر) (! ثائر عبود)كانت معتقلة مع طفلها 

 (ميل ابو سيفان. )3691شباط  8أعتقل اثر انقالب ( ، رائد)....بطرس اوراهم داود   .292
الرمادي كان سجينا في سجن الحلة ثم نقل الى سجن اعتقل في بغداد،  (حداد، قرية كرمليس) متيبطرس بولص  .291

 (عن الهوتميل)
-39  في  109حسب كتاب مديرية شرطة  الحلة   3691-2-39اعتقل في  (محاويل، معلم) بطرس داود عكو .294

2-3691. 
 (*محي الدين. )بالموصل 3691تموز  2به في  أستشهد بتنفيذ حكم االعدام....( الموصل، )بطرس زيا بزي  .295
-- الموصل -- الشط باب موقف .....(موصل، ) سخريا بطرس .299
 نقرة السلمان .محافظة دهوك  .....(مانكيش، ) ا قبطرس لو .297
 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  (مدينته؟ ومهنته؟)  ماربين بطرس .298
 (هوتميل عبد العزيز الونداوي. )ايام االنقالب في الموقف العامضرير، اعتقا ( بغداد، بائع صحف)بطرس مروكي     .296
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) هادي بطرس .270
 (هوتميل من بشار قفطان)   .اعتقل في الحي (الحي، عامل نسيج) بالسم قاسم  .273
 توفى في الغربة .................. (، شاعر)....... بلند الحيدري .272

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  بناي كاظم .271

. 2623شباط  0ايلول على يد انقالبيي  3به يوم  استشهد بتنفيذ حكم االعدام (معلمموصل، )  يوسف يوسف بنيامين .274

  ( شهداء الحزب)
 --الموصل -- الشط باب موقف .....(موصل، ) قسيونان  فرج بهجت .275
شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني بقرار  8اعتقل اثر انقالب ( مهنته؟، الصويره )بهجت رحيم مطلك  .279

 (وثيقة من سالم كامل سعد. )وحكم عليه 2و 326/3صورة . 10/33/3694بتاريخ  413/691التجريم المرقم 
 (تأكيد مانع السعدون) .3691شباط  8اعتقل اثر انقالب   ...(البصرة، )ه بهجت مون .277
تأكيد باقر سلمان ). اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت (م أول طيار،)....... جميل صائب  بهزاد .278

 (الربيعي
 . اعتقل بعد االنقالب في الموصل .....(موصل، ) طوبيا داود بهنام .276
الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .وأطلق سراحه بكفالةاعتقل بعد االنقالب  بهنام كمال .280

03/4/5302) 
 بسبب والدتها -نفساء–، وكانت متعبة 0690أعتقلت اثر انقالب   (كربالء، ربة بيت) -أم أموري الجحيشي-بهية جاسم  .283

   (من سناء القرعاوي والشبيبي. )وحاولوا ترويعها ولكنها كانت شجاعة، واطلقوا سراحها بسبب تدهور حالتها الصحية
الخزرج وسجن الموصل  شرطة في موقف 94اعتقل ايام االنقالب وحتى عام  (، علوجي-القوش-موصل ) بولص يونان .282

 (  تأكيد عزت يوسف اسطيفان) -الموصل--وبيت ابو قبع 

بعد   في سجن بغداد المركزي ونقل الى سجن الحلة  2623-2-6اعتقل في  (، عسكري)....... لص قرياقوزشابابو .281

  .وطرد من الجيش 2623شهر واطلق سراحه في تموز
وسجن  -الموصل- قبع أبو بيت في   2624 - 2623اعتتقل اثر انقالب  (طالب، القوش) -مروكي -ميا صفار  بولص .284

 (عزت يوسف اسطيفانتأكيد .   )الموصل
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة توجد له . سجن العمارة .....(،)..... بويا يلدا ناقوس .285

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 
 (ميل من اخيه عدنان. )، وتنقل بين عدة معتقالت في بغداد2623اعتقل اثر انقالب ( مهنته؟بغداد، )بيان يوسف رجيب   .289
 (03/4/5302الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) بيتر يوسف .287
 (بشهداء الحز) (؟!التوجد معلومات عن استشهاده) 0690استشهد عام ( مهنته؟اربيل، )بير داود فتاح احمد  .288
 (الشبيبي) نقرة السلمانجماعية في سجن ( 23صورة )له صورة   .....(، بغداد) سعيد بيمان .286

 

 حرف ت
 (  من عادل حبه. )اعتقلت ايام االنقالب(   طالبة جامعيةبغداد، )جواد البغدادي   تاجية .260
 توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  .....(الجزائر، ) تحسين فاضل التميمي .263

 .مراجعتها الستالم الوثيقة 
 (202)توجد له في سجن نقرة السلمان صورة جماعية ....(   ،)....تحسين فايق   .262
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الثقافة وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة توجد له . سجن العمارة .....(،)..... تركي ربيع  .261

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة .....(حلة، )تركي عباس حايط ناصر .264
 (51)توجد له في سجن الحلة صورة جماعية .....(  ،).....تركي عجيم     .265
اعتقل ايام االنقالب ومن مجموعة قطار الموت حكم عليه بخمس سنوات وكان  (مالزم،قلعة سكر)  تركي كريدي الزيادي .269

 (تأكيد باقر سلمان الربيعي)و  (هوتميل من عبد االمير صادق). سجن الحلةايضا في 
 الحلة وسجن النهاية قصر .....(، ).......  علي السيد تقي .267
 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(ناصرية، ) شريدة  عباس تنزيل .268
 .... االمن العامه (، كادر)....... توفيق احمد  .266
 ........................ (، مدرس)....... توفيق الصفار  .100

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) العمار توفيق .103
-- الموصل -- الشط باب موقف .....(موصل، ) الكهربائي  توفيق .102
 .اعتقل بعد االنقالب في سجن بعقوبة .....(ديالى، ) الزهيري عباس شفيق توفيق .101
استشهد بعد  .مناضل وطني له تاريخ وطني، أسقطت عنه الجنسية أيام الحكم الملكي ( بغداد، محامي)  توفيق منير .104

 .007صورة  .شباط األسود 0عليه من قبل عصابة من الحرس القومي بعد مداهمة داره في أول أيام انقالب  اطالق الرصاص

 (كتاب شهداء الحزب)

 (تأكيد عزت يوسف اسطيفان). 98و  97عام  سجن نقرة السلمان (عريف، زاخو)  توما مراد .105
صورة . من قبل مجرمي باط في سجن معسكر الرشيد استشهد تحت التعذيب....( بغداد، /الموصل)توما ياقو ابونا    .109

 (صور خالد. )200
 مع زميالتها المناضالت في السجن المركزي ببغداد( عمار)توجد صورة لها وطفلها   ....(، )... تماضر الحكيم  .107

 .(32صورة )
 (ميل ابو سيفان. )3691شباط  8أعتقل اثر انقالب ( ، مدرس)....تيادور شموئيل   .108
 (ميل ابو سيفان. )3691شباط  8أعتقل اثر انقالب ( ، جندي متطوع)...يشو  تيادور عود .106

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) زكي صالح تيمور .130
 

 حرف ث
 ........................ (الكوت، طالب)  قماري ثابت .133
الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .بكفالةاعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه   ثابت مكي  .132

03/4/5302) 

 (األسم الكامل؟ الشبيبي) .في الموصل2623شباط 0اعتقل بعد انقالب  .....(، ).......؟؟!والد الشهيد حازمثامر  .131
. 222، صورة على يد زمرة من الحرس القومي استشهد تحت التعذيب( كتيبة هندسة-الموصل، مالزم )ثامر عثمان   .134

 ( كتاب شهداء الحزب)
 (هوتميل لطفي سعيد شفيق. )2623شباط  0اعتقل اثر انقالب ( أول. ، م)...ثامر نور الدين  .135
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .نقرة السلمان سجن ثاني السعد  .139

 

 حرف ج
 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(الدواية، )  حسين جابر .137
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة .....(، ).......جابر خضير عباس كاظم  .138
 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(، )....... الرفاعي رميح جابر .136
الشبيبي . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة   جابر شاكر .120

 (03/4/5302في 

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) سلمان عبيد جابر .123
 (30/4/2025الشبيبي في . مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء معلومات أكثر عنه، ) جابر كامل جبر .122

مراجعتها   وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  .....(القلعة، ) جابر محيسن .121
 .الستالم الوثيقة

 توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  .....(الجزائر، )  جار هللا حسين صويلح .124
 .مراجعتها الستالم الوثيقة 

 ........................ .....(شامية، ) جار هللا كميل  .125
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  (الشبيبي 10/4/35/ ضروري أن يكتب لي من له معرفة أكثر معلومات) (، دكتور).......  ياسر هللا جار .129
مراجعتها   توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  .....(،  االصالح)  جاري دخيل .127

 .الستالم الوثيقة
سجن نقرة  ونقل الىسنوات  5وحكم عليه  2623اعتقل اثر انقالب (  الفهود، حداد)  جويرح ساهي العثمانيجاري  .128

 (ميل قاسم حربي) .2625واطلق سراحه عام  السلمان
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) وادي الزم جاسب .126
اعتقل ايام االنقالبن حكم عليه بعشر سنوات، تنقل بين سجون بغداد، ( السماوة، معلم)جاسب كبيص مصبوب المندوي  .110

 (هوتميل سالم جاسب كبيص.  )98اطلق سراحه عام . الحلة وبعقوبة
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) (، مدرس انكليزي)....  ؟! جاسم .113

 توفي سجن نقرة السلمان (رئيس أول،)....... جاسم البصري  .112
 (77)له صورة جماعية في السجن  .اعتقل بعد االنقالب (مدينته؟ ومهنته؟) جاسم الجوي  .111
. شباط وامام أنظار والديه وأخوته 8انقالبيي  شباط برصاص 00استشهد يوم ....( الكاظمية، )جاسم بن ميره الطويلة  .114

 (كتاب شهداء الحزب)

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) جاسم جبار نوري الطوسي .115

 (30/4/2025الشبيبي في . معلومات أكثر عنه مهنته؟ وغيرهارجاء ) .....(بغداد، )جاسم الربيعى  .119
 .2623بعد انقالب شباط  النادي االولبي ـ خلف السدة (، استاذ)....... جاسم الرجب  .117

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) منخي بدن جاسم .118
الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) ...(ابو غرق، )  جاسم جواد كاظم عالوي .116

30/4/2025) 

يرجى ممن ثبت األسم ان يرسل معلومات أكثر عنه لتمييزه عن األسم التالي، وإال يعتبر تكرار لنفس )  حامد جاسم .140
 (الشبيبي. 10/4/2035الشخص التالي 

 .سجون أخرى سجن الناصرية ومنه الى   (؟؟؟، ؟؟؟)    حامد جاسم .143
 ........................ (بغداد، محامي) جاسم حدود شبيل .142
 هرب من سجن الحلة سنة 35. حكم (مدينته؟ ومهنته؟) جاسم حذو  .141
 من المعتقلين بعد حركة حسن سريع سنة 35. حكم (مدينته؟ ومهنته؟)  حرز جاسم .144
 .السياسيين في الحلةلديه معاملة في مؤسسة السجناء  .....(حلة، ) جاسم حسن شالل .145
 ..لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة .....(حلة، ) جبر جاسم حسين صكر .149

 .أخرى  سجن الناصرية ومنه الى سجون  2623شباط  0اعتقل بعد انقالب/ الحالق حمادي جاسم .147
 . أخرى اعتقل في سجن الناصرية ومنه الى سجون  (مدينته؟ ومهنته؟) الزبيدي حمادي جاسم .148
 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى .....(ناصرية، )الشرطي  حمادي جاسم .146
شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني بقرار  8اعتقل اثر انقالب ( مهنته؟، الصويره )جاسم حمدان تعبان  .150

 (سالم كامل سعدوثيقة من . )وحكم عليه 2و 326/3صورة . 10/33/3694بتاريخ  413/691التجريم المرقم 
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) الشمري حمود جاسم .153
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)منشل   حميد حمود جاسم .152
 . ....................... (نعمانية، كادح)  جاسم خسرو .151
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة .....(حلة، )جاسم سلمان كاظم علي  .154

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .جاسم عبد السيد نقرة السلمان .155
تأكيد مانع ) .(38)اعية له في سجن النقرة صورة جم 3691شباط  8اعتقل اثر انقالب ( ، طالب)... جاسم عبود .159

  (السعدون
 (من الشبيبي) نقرة السلماناعتقل وحكم عليه وكان في سجن (  ثلج عامل، كربالء)   جاسم فرحان  .157

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) لعيبي جاسم .158
الشبيبي في . عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء معلومات أكثر ). سجن بغداد المركزي جاسم مثنى عداي  .156

30/4/2025) 
  حسب  3691-4-10واطلق سراحه في  3691-2-21اعتقل في  (الحمزة، معلم)جاسم دمحم الحسن العلي  .190

 .3691-2-21في  2658الكتاب المرقم 
 .بغداد/اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(شطرة، ) الشهد دمحم جاسم .193
 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(ناصرية، )الشيباني  دمحم سمجا .192
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حكم ( 2032/23)رقم االضبارة  /، الحلةاعتقل وسجن في كربالء، (  معلم،كربالء )   جاسم دمحم العبد المنكوشي .191

( 3صورة رقم ). جمعيات 43من المرسوم و  25/24/0بداللة . ب.ع.ق 32/22باالشغال الشاقة لخمس سنوات وفق المادة

 (من الشبيبي. )(40)وله صور جماعية في السجن  !الصيغة األصلية لدى دمحم علي الشبيبي
شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني بقرار  8انقالب اعتقل اثر ( ، مهنته؟؟الصويرة)جاسم دمحم العذاري  .194

 (سعد كامل وثيقة من سالم) .2و 326/3صورة . 10/33/3694بتاريخ  413/691التجريم المرقم 
 نقرة السلمان .....(بصرة، ) جاسم دمحم المطير .195
 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(ناصرية، ) دمحم  جاسم .199
 .بغداد/اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت    .....(ناصرية، ) جدوع  دمحم جاسم .197
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) حسن دمحم جاسم .198
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)الزبيدي  خضير دمحم جاسم .196
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) خلف دمحم جاسم .170
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) العالم؟؟ دارس دمحم جاسم .173
، وسحبت يده بموجب برقية مديرية 2623شباط  20اعتقل يوم ( الكوت، معلم مدرسة الغربية)  عباس دمحم جاسم .172

 ( سعدكامل تأكيد بوثيقة من سالم . )2و 2صفحة 220الحظ صورة . 22/2/2623والمؤرخة في  0200التعليم العامة المرقمة 
 .بغداد/اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(شطرة، )الحسين  عبد دمحم جاسم .171
.  في الموقف العام 2623اعتقل اثر انقالب ( باب المعظم/بغداد، طبيب في مستشفى حماية االطفال)جاسم دمحم علي   .174

 (هوتميل هادي دمحم)

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)العامري  علي دمحم جاسم .175
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة توجد له . ةسجن العمار ...(،)......... جاسم دمحم قاسم .179

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 
 ........................ (، رئيس)....... جاسم مطرود  .177
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في توجد له . سجن العمارة (ومهنته؟مدينته؟ )جاسم مكطوف االسدي  .178

الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء  2625-2-24في  22وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 .محكوميتهم
 (كتاب شهداء الحزب. )رابرة البعثواستشهدا مذبوحا من قبل باعتقله االنقالبيون ( بغداد، عريف)جاسم نصيف   .176
   في 133حسب كتاب مديرية شرطة الحلة  3691-2-39اعتقل في  (اليرموك، معلم)جاسم هادي الشريفي  .180
39-2-3691. 

 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(شطرة، )  هليل جاسم .183

تأكيد مانع . )2623شباط  0اعتقل اثر انقالب ( البصرة، موظف في شركة نفط البصرة) بالكن بول "جيكوب" جاكوب .182

  (السعدون
في مركز شرطة  2623شباط  25يوم  واستشهد بالتعذيبشباط  0اعتقله انقالبيو ( بغداد، مهنته؟)جبار اسماعيل  .181

  (فخري احمد الفيسبوك. )الفضل
  (قاسم حربي) (.20)من سجناء النقرة، له صورة جماعية ( ....، ....)  -مندائي- عبود جبر الخميسيجبار   .184

 (األسم الكامل؟ الشبيبي) .سجن النجف  .....(، النجف)   ؟؟؟؟ابو رزاقجبار  .185

 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(ناصرية، ) هللا  عبد اجود جبار .189

 (30/4/2025الشبيبي في . عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء معلومات أكثر )  احمد جبار .187
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) جبار الشويلية .188

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) الفتلي جبار .186
  (30/4/2025الشبيبي في . مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء معلومات أكثر عنه، ) الموصلي جبار .160
مراجعتها   توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  .....(السوق، )  جبار اليتيم .163

 .الستالم الوثيقة
 مكن له توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله ي .....(الجزائر، )  جبار بدر االسدي .162

 .مراجعتها الستالم الوثيقة 
 (هوتميل من ابنه ستار جبار)اعتقل وكان في سجن النقرة    (مدينته؟ ومهنته؟)جبار حسن صالح   .161
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  جبار تركي .164

و عطا  تأكيد عبد االمير صادق). اعتقل ايام االنقالب وكان في سجن الكوت  (مدرس، الكوت)  الجاسم تعبان جبار .165
 (يوسف
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .نقرة السلمان   جبار جعاز .169
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 (30/4/2025في الشبيبي . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .جبار جالب عداي نقرة السلمان .167

 .نقرة السلمان  (صويرة، موظف بيطري) جبار جمعة الربيعي .168
 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(ناصرية، ) جاسم  حاج جبار .166
 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(شطرة، ) علي حاج جبار .400
 ........................ .....(خانقين، ) جبار حسين  .403
في    247حسب كتاب مديرية شرطة الحلة  3691-2-33اعتقل بتاريخ  (حلة، معلم)جبار حمزة حسان الجميلي  .402
33-2-3696. 

 ........................ (، رجل اعمال).......  جبار حمزة .401

 (30/4/2025الشبيبي في . ومهنته؟ وغيرهارجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ) .نقرة السلمان  جبار حمود  .404

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة .....(حلة، )جبار خزعل دعيم بنيان  .405
 . جماعية( 17)من مجموعة قطار الموت، له في سجن النقرة صورة   (بغداد، ضابط) جبار خضير الحيدر .409
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .نقرة السلمان  جبار خالطي .407
  (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) وافي خميس جبار .408
تثبت   اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت .....(الكرمة، )  ن العانيمجبار رح .406

 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
، واطلق سراحه بعد وفقد السمع باحد اذنيه بسبب التعذيب 3691في آذار اعتقل  (صائغ بغداد،) جبار رحمن كزار  .430
 (تأكيد من ابنه ستار. )سنة
 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(، الناصرية)  رومي  جبار .433
 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(شطرة، )  رؤوف جبار .432
 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة (ينته؟ ومهنته؟دم) جبار زيدان  .431

 (كتاب شهداء الحزب. )بعد اعتقاله واطالق النار عليه شباط في خورمال 6استشهد يوم ....( حلبجة، )جبار سيد دمحم  .434

، عثر على جثمانه الطاهر شباط 8الحرس القومي ايام انقالب  استشهد على ايد جالوزة( مهنته؟ الديوانية،)جبار شبرم   .435

 (خالد سلطان. )546صورة . رفيق ورفيقة مدفونين قرب مبزل الحفار بين الديوانية والشامية 00ومعه 

، وسحبت يده بموجب برقية مديرية التعليم 0690شباط  03اعتقل يوم ( النعمانية، مدرس ثانوية النعمانية)عبان  جبار ش .439

 ( سعد كامل وثيقة من سالم. )5و 0صفحة 058الحظ صورة . 09/5/0690والمؤرخة في  8988العامة المرقمة 

 .مؤسسة السجناء السياسيين في الحلةلديه معاملة في  (مدينته؟ ومهنته؟) جبار شناوة دمحم عبد هللا  .437
ميل عطا . )، وزاول المحاماة مؤخرا في بغداد3691اعتقل ايام انقالب ( الكوت، معلم وشاعر شعبي)جبار شعالن  .438
 (يوسف
 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(ناصرية، ) طارش جبار .436

  (30/4/2025الشبيبي في . أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء معلومات )   الرضا عبد عاتي جبار .420
–توجد له في الموقف العام . الحلةفي  2623شباط  0اعتقل بعد انقالب  .....(حلة، )  معروفال عباس عبود جبار .423

تأكيد عزت يوسف اسطيفان وعدنان )  . لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة (50)صورة جماعية  -بغداد

 (الظاهر
 0690العسكري الثاني  اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل المجلس العرفي  (الصويرة، معلم) جبار عباس  .422

 .سجن نقرة السلمان

 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(شطرة، ) الرضا عبد جبار .421
 .الرمادي من سجناء (مدينته؟ ومهنته؟) الملك صالح ديبسجبار عبد  .424
ابن اخت الشهيد شنور عودة له في . 98اعتقل ايام االنقالب واطلق سراحه عام  (، طالببغداد(  )مندائي)عبود جبار  .425

 (من الشبيبي وعبد االمير صادق( )38)سجن النقرة صورة جماعية 
. (19 ،15، 14،صورة. )توجد له صورة جماعية في سجن النقرة .السلماننقره  (، معلمالكوت) لفته جبار عبود  .429

  (تأكيد عطا يوسف)

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .نقرة السلمان    جبار عداي .427
  (تأكيد عطا يوسف). متوفى (، موظف في االصالح الزراعيالعزة/ الكوت)  عذافه جبّار .428
 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(رفاعي، )  عكار جبار .426
 (الشبيبي/ في أي مدينة؟؟؟)شهيد  ........................ (مدينته؟ ومهنته؟)   عنيد جبار .410
 .الكوت سجن في .....(شطرة، )  سداوي عوفان جبار .413
مراجعتها   توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له .....(الكرمة، )  جبار عيادة .412

 .الستالم الوثيقة
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .نقرة السلمان  جبار غضبان .411
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 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) جبار كاظم موسى .414

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  .نقرة السلمان  جبار كوزي .415

  (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) الربيعي محسن جبار .419
  (30/4/2025الشبيبي في . ومهنته؟ وغيرها رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟) المطوري دمحم جبار .417
 ........................ .....(مسيب، ) جبار دمحم الهلطان  .418

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) محيبس جبار .416
 .نقرة السلمان (، ضابط شرطة).......  جبار مدهوش .440
 (هوتميل هادي دمحم. )3691أعتقل اثر انقالب ( لغة انكليزية/ بغداد، طالب كلية تربية)جبار دمحم علي  .443

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) جبار مزعل .442

 (الشبيبي. )251 شباط صدر حكم بحقه عشر سنوات، صورة 8اعتقل اثر انقالب ( البصرة، مهنته؟)   جبار مصيخ .441

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) موسى جبار .444
 (تأكيد ناصر الثعالبي) .نقرة السلمان  (موظف في مؤسسة المشاريع االنشائية، )....... جبار ناصر  .445
الشبيبي في . ومهنته؟ وغيرهارجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ). بعد حركة حسن سريع اعتقل  نعيت جبار .449

03/4/5302) 
 ........................ .....(الشامية، ) جبار وذاح  .447

أثناء عمله في  2623شباط  6من سكنة بغداد، اعتقل يوم   (رئيس األطباء المقيمين، الكوفة) جبار ياسر صكر الحيدر .448

( 22)صدرحكم بحقه  2624في ىذار . تنقل في معتقالت، الكوفة، النجف وسجن الحلة. مستشفى الفرات األوسط في الكوفة

 (هوتميل منه) . شهر
كتاب سحب اليد . شباط 33شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( الشطرة، معلم مدرسة النهضة/ الناصرية)  ياسين جبار .446

 (الشبيبي. )217صورة 
 (األسم الكامل؟ الشبيبي) .....(صويرة، ) ؟؟؟؟؟؟؟ جبار .450
 توقيف.....(الكرمة، )  علوان جبارة .453

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .نقرة السلمان  جلوب جبار .452

 .رفع غبن   المتضمن  103676-4في  316حسب كتاب نقابة المعلمين  (، معلم)....... جبر طاهر حسين .451
شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني  8اعتقل اثر انقالب  (المهنة؟؟، الصويرة)جبار عبد العباس دمحم علي   .454

 (سعدكامل وثيقة من سالم . )326/3صورة . 10/33/3694بتاريخ 

 (30/4/2025الشبيبي في . عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء معلومات أكثر ) هللا عبد جبر .455
 .بغداد/اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(ناصرية، )  عبيد جبر .459
 .بغداد/اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(الدواية، )   مالح جبر .457
الشبيبي في . مات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء معلو). سجن بغداد  تومي حبنتة ألياس جرجيس .458

30/4/2025) 

تأكيد ).  دكتوراه مؤرخ ومؤلف وموسوعه في التاريخ. حكم باالعدام ايام االنقالب (محامي، الموصل)جرجيس فتح هللا  .456
 (عزت يوسف اسطيفان

كتاب سحب اليد . شباط 30شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( الكرمة، معلم مدرسة الوطن/ الناصرية) جرجيس يعقوب .490
 (الشبيبي. )217صورة 
تأكيد عبد االمير . )3691اعتقل ايام االنقالب، واطلق سراحه في تموز  (موظف صحي، النعمانية) جسام سرحان .493
 (صادق

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) جعفر البدر  .492

 (ميل مانع السعدون. )23شباط  0اعتقل اثر انقالب ( الكاظمية، مدير مدرسة الهارثة االبتدائية)جعفر البلداوي  .491

 ........................ (اول. ، م).......  الخفاجي جعفر .494
 (تأكيد من عبد االمير صادق) الكوت{ ابو الجص } جعفر الطالقاني  .495
اعتقل اثر انقالب . في ساحة السباع 3648العام انتخب عام  اول رئيس ألتحاد الطلبة (مدرس، الحلة)  جعفر اللبان .499

 (تأكيد عدنان الظاهر. )3691البعث عام 
لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة اعتقل وفق  .....(حلة، )جعفر حمود حسن هجول  .497

 .الموجودة لدينا وثيقة في امن الحلة حسب ال 3691-8-24لغاية  3691-2-29مرسوم جمعيات من  35/34الماده 
 (هوتميل عادل حبه.   )شباط 8أعتقل بعد االنقالب الفاشي في (   بغداد، طبيب)جعفر صادق حبه     .498
تأكيد مانع . )شباط 8اعتقل من قبل انقالبيي ( البصرة، مدرس أحياء في الثانوية المركزية في البصرة)  جعفر عبود  .496

 (السعدون

 (30/4/2025الشبيبي في . عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها رجاء معلومات أكثر)  جعفر عوز .470
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ونقل لسجن الكوت وحكم بالسجن وتنقل بين سجن  23اعتقل في شباط   (النعمانية، طالب ثانوية) رحمان جعفر فرمان .473

 (تأكيد عبد االمير صادق). الحلة والرمادي
 (   تأكيد عطا يوسف). 3691اعتقل ايام انقالب  فيلي،  (الكوت، كادح) حليفيجعفر  .472
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة ...(الحلة، )جعفر كاظم دمحم عوض  .471

وهناك ما يثبت تمديد توقيفه حسب قرار حاكم  2623اعتقل بعد انقالب شباط  (مدينته؟ ومهنته؟) جعفر دمحم تقي .474

 .2623-22-4التحقيق بتاريخ 
حكم بخمس . اعتقل ايام االنقالب وكان ضمن مجموعة قطار الموت (اول. النجف، م)  الرماحي هللا عبد جعفر دمحم .475

 (تأكيد باقر سلمان الربيعي. )سنوات
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) النداف نجم جعفر .479

  ........................ (، سائق).......(  نيركه جعفر ) نوري جعفر .477

 0قرب بيته صباح  صبيحة االنقالب الدموي حيث تم أغتياله أول شهيد يسقط ( بغداد، قائد القوة الجوية)جالل األوقاتي   .478
 .233صورة . شباط الساعة الثامنة والثلث

هوتميل لطفي . )270صورة  في قصر النهاية استشهد بالتعذيباعتقله االنقالبيون ( بغداد، رائد)جالل احمد فهمي  .476

 (شفيق
 ........................ .....(سدة الهندية، ) جالل خضير الزبيدى  .480
 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(شطرة، ) المتولي  سعيد جالل .483
 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(شطرة، ) المختار  شريف جالل .482
 .بغداد/اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(شطرة، ) الرزاق  عبد جالل .481
 (رسالة من مجيد أحمد. )2624واطلق سراحه عام  2623اعتقل اثر انقالب ( كركوك، طالب)جالل دمحم شريف  .484
. ثم نقل للموقف العام دةفي مقر الحرس القومي في الكرا 30/3/23اعتقل ( بغداد، موظف إسالة) جالل وليم بيلي .485

 (هوتميل من شروق جالل وليم) . 2623 ايلولاطلق سراحه في 

 .بغداد/اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(ناصرية، )  كريم  جالل .489
 .بغداد/اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(شطرة، )  محسن جلود .487
هوتميل من سعد )اعتقل بعد االنقالب في ابي غريب وقضة ستة اشهر  (اد، استاذ في كلية الزراعةبغد)جليل ابو الحب   .488

 (الدين ابو الحب
 (من الشبيبي. )اعتقل في كربالء (أحذية كربالء، عامل)  جليل أسد .486

، -علي الغربي 34/23-اعتقل ايام االنقالب وصدر حكم عليه مع وقف التنفيذ قرار ....( علي الغربي، )جليل جاسم   .460

     ( Krar Alameeهوتميل )(. 206و  200)الحظ وثيقة 

 . ....................... (حلة، كاسب) .جليل الزكوم ابو منعم .463
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي). اعتقل ايام االنقالب (اول مالح. بصرة، م) السعد خليل  جليل .462
 (مقال بشار قفطان. )-حركة حسن سريع-شارك في انتفاضة معسكر الرشيد ( الحلة، عريف)جليل خرنوب   .461
   (من الشبيبي. )اعتقل في مركز شرطة كربالء (كربالء، معلم)  جليل السهروردي .464
 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  (شطرة، مصور)  جواد جليل .465

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  حميد جليل .469
 .بغداد/اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(ناصرية، ) الفخري  رضا جليل .467
 .بغداد/ وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  اسمه في .....(ناصرية، ) سلمان  جليل .468
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة .....(حلة، )جليل عبد االمير عبد علي  .466
تأكيد عبد االمير صادق وعطا . )اعتقل ايام االنقالب وارسل الى قصر النهاية( الكوت، معلم)عباده   الخالق جليل عبد .500
 (يوسف
 (هوتميل من بشار قفطان) .متوفي. اعتقل في الحي (الحي، حالق) النبيجليل عبد  .503
 (  تأكيد عطا يوسف). في سجن الكوت 3691اعتقل ايام انقالب  (، طالبالكوت)جليل عبدعلي اسكندر  .502

  (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) زكوم كريم جليل .501
  ........................ (الكوت، موظف في بانزين خانه) جليل كريم هالل  .504
في مقر الحرس القومي في الكرادة، ثم  10/1/91اعتقلت ( بغداد، موظفة في شركة الزيزت)جليلة اسكندر منصور  .505

  (هوتميل من شروق جالل وليم) . 3691اطلق سراحها في نيسان . لشرطة الزوية ومنه لسجن النساء
في سجن النساء ( 32)اعتقلها االنقالبيون، لها صورة جماعية . زوجة الشهيد هاشم اآللوسي....( ، .)...جليلة كامل  .509

 (الشبيبي. )المركزي
كتاب سحب اليد . شباط 33شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( رمضان 34، معلم مدرسة / الناصرية)    الصفار مجيد جليل .507

 (الشبيبي. )218و 217صورة 



 

21 

 

 .نقره السلمان  (الكوت، شاعر وفنان) جليل مال ابراهيم  .508
 (األسم الكامل؟ الشبيبي) عريف—الموصل -- الشط باب موقف (بعشيقة، عريف)  جليل ؟؟؟؟؟ .506
شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني بقرار التجريم  8اعتقل اثر انقالب ( مهنته؟، الصويره )جليل هادي الدمحم  .530

 (وثيقة من سالم كامل سعد. )وحكم عليه 2و 326/3صورة . 10/33/3694بتاريخ  413/691المرقم 
 سجني بعقوبة وخلف السدةفي  (مدينته؟ ومهنته؟) جليل هاشم النجار .533
  .اعتقله االنقالبيون في النجف (عمل حر، كربال) .حلوائيالعلي دمحم دمحم   جليل .532

البربري  واستشهد تحت التعذيب تموز 3بعد انتفاضة  اعتقله االنقالبيون (عضو لجنة مركزية، بغداد)  جمال الحيدري .531

 (الشبيبي) .077و 54صورة . على يد الحرس القومي -محكمة الشعب-في بناية  مع رفيقيه عبد الجبار وهبي ودمحم صالح العبلي

 (هوتميل لطفي سعيد شفيق. )2623شباط  0اعتقل اثر انقالب ( ، نقيب)....جمال السامرائي   .534

 ........................ (، مالزم)....... جمال الياس  .535
 (حاج خالد)   3682اعتقل في شارع الكفاح واعدم سنة   (خياط، بغداد)الحسيني  قادرال عبد سيد جمال .539
 (10صورة رقم )يوجد صورة قرار حكم مرفق  (مدينته؟ ومهنته؟) جمال صالح علي .537
 نقرة السلمان (اول.، م)....... جمال عبد اللطيف .538
. وضمن مجموعة قطار الموت اعتقل ايام االنقالب وزج به في معسكر الرشيد( ، نائب ضابط تموين)...جمال قطان    .536

 (وهادي دمحم من باقر سلمان الربيعي)
  (تأكيد عبد األمير صادق) .نقرة السلمان .....(، الكاظمية) -ابو كادح– جمعة الشبلي .520
 (68)في السجن له صورة  (مدينته؟ ومهنته؟) جمعة الالمي .523

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  .نقرة السلمان   جمعة شيشا .522
  (هوتميل من بشار قفطان)جماعية في سجن الحلة ( 16)له صورة  .اعتقل في الحي (كاسبالحي، )جمعة غويلي  .521

  (30/4/2025الشبيبي في . مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء معلومات أكثر عنه، ) السوداني مجيد جمعة .524
 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(ناصرية، ) مطرود  جمعة .525
 (*فؤاد معروف)شباط في مقر الفرقة الرابعةز  6اعتقل يوم ( كويسنجق، نائب ضابط)حبيب  جمال مصطفى .529

 (تأكيد ناصر الثعالبي)اعتقل ايام االنقالب   (البصرة، صاحب مقهى) منكاش جمعة .527
التأكد من ان الشخص غير ( 303)له في سجن نقرة السلمان صورة جماعية   (مدينته؟ ومهنته؟)جميل المشهداني      .528

 ؟!!مكرر من بين االسماء التالية
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) خضير احمد جميل .526

 ........................ (الموصل، محامي)  حنـا أسحق جميل .510
 ........................ (الكوت، معلم)  التكريتي برقي جميل .513
 (الشبيبي. )في النقرة 252شباط، صورة  0اعتقله انقالبيو  (مدينته؟، مهنته؟) المنصوري جبر جميل .512

 توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  .....(الجزائر، )  جميل حسين الخيون .511
 .مراجعتها الستالم الوثيقة 

 (تأكيد عطا يوسف) (معلم، الهوره/ الكوت)  -ابو فارس- خضير جميل .514
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) احمد خنفر جميل .515

 (من باقر سلمان الربيعي). اعتقل ايام االنقالب(  امي، مح)...جميل دنو    .519
 (من تللسقف) وفصل من وظيفته  10/33/91لغاية  6/2اعتقل يوم  (الموصل، معلم) جميل روفائيل جبو .517
 mustafaهوتميل . )35/30/3691واطلق سراحه يوم  8/4/3691اعتقل يوم ( واسط، معلم)جميل سوادي محسن  .518

toofe  ) 
 (30/4/2025الشبيبي في . معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها رجاء) عطية جميل .516

 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(ناصرية، )  كنو جميل .540

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) علي الزم جميل .543

    (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) غزالوي الزم جميل .542
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) حسون دمحم جميل .541
 .نقره السلمان (الكوت، طالب) جميل مال ابراهيم  .544
له صورة جماعية في سجن نقرة   .الشهيد توفيق منيرشقيق  (جيولوجي خريج موسكو، )....... العاني منير جميل .545

 (تأكيد عدنان الظاهر. )(34صورة )السلمان 

 السلماننقرة  (، عسكري ورياضي)....... جميل مهاوي  .549

تأكيد عطا ) .والموصل ألعمارة و السلمان نقرة سجين 23 شباط في أُعتقلصابئي،  (معلم، الكوت) غانم ناشور جميل .547

 (يوسف

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .نقرة السلمان  جنجون حسين  .548
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 .(27صورة ) توجد لها صورة جماعية مع زميالتها المناضالت في سجن بغداد المركزي ...(كركوك، ) جنينة الجاللي .546
اعدم بعد عودة البعث الثانية في . 3691اثر انقالب البعث عام  3اعتقل في سجن رقم ( بغداد، عسكري)جهاد العبايجي  .550
 (هوتميل عادل حبه). 3698عام 
 .بغداد/ والسجالت الوثائق حفظ مديرية في محفوظة وثيقة في اسمه .....(شطرة، )  عاجل جهاد .553
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة توجد له . سجن العمارة .....(،)..... جهاد عبد منشد .552

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 . ....................... .....(كاظمية، ) جواد احمد سلطان .551

 (30/4/2025الشبيبي في . معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء ) البدران جواد .554
 نقرة السلمان (، رئيس اول)....... جواد التعيسي .555
  (عطا يوسف ميل. )3691اعتقل أيام انقالب ( الكوت، مدير دائرة انحصار التبغ)جواد العكاشي    .559
 .3691ال يعتبر من معتقلي  !مع سليم الفخري 3694اعتقل عام ( النعمانية، ضابط شرطة)جواد اسماعيل القرطاس  .557

 (هوتميل من عبد االمير صادق)
 توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  .....(سوق الشيوخ، ) جواد الشيخ .558

 .مراجعتها الستالم الوثيقة 
 ................شخصيه معروفه والمعه  (، مزارع).......جواد الكاظم الزبيديه  .556
 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة (مدينته؟ ومهنته؟) جواد بعيوي  .590
 السلمان نقرة  (، عريف مخابر).......جواد حسين الزهيري  .593
  (تأكيد عبد األمير صادق. )اعتقل ايام االنقالب وزج به في سجن الكوت   .....(، الكوت) القصاب شاوي جواد .592
 (30/4/2025الشبيبي في . معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء )  طاهر جواد .591
 . ....................... (الكوت، معلم)  جواد ظاهر .594

 (مقال جبار ياسر الحيدر) .شباط 0اعتقل اثر انقالب  (نجف، محامي) جواد عبد الحسين  .595

مطاردته من قبل عصابات الحرس  تموز خاللأستشهد في ( بابل، معلم/المدحتية)جواد عبد الحسين سلطان الشمري  .599

 (مقال عدنان حسين. )509القومي، صورة 

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .  سنوات 30 جواد عبد هللا  .597
 (20،200)في سجن نقرة السلمان  2622له صورة عام  ،استشهد  .....(، .......)           عطية جواد .598
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) جواد فرحان الحمزة .596
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  كاطع جواد .570
 (30/4/2025الشبيبي في . عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء معلومات أكثر ) الجبيلي كاظم جواد .573
في النجف وصدر  2623اعتقل اثر انقالب . كان آمر المقاومة الشعبية في النجف (نجف، مدرس)  جواد كاظم الرفيعي .572

 (من الناشر الشبيبي. )عليه حكم وتنقل بين سجن الحلة ونقرة السلمان

 (30/4/2025الشبيبي في . عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء معلومات أكثر ) جواد كاظم الطعيس .571
هوتميل من بشار )اعتقل ايام االنقالب، ومن مجموعة قطار الموت   (رئيس اولالديوانية، ) عيسيطجواد كاظم ال .574
 (وتأكيد عبد األمير صادق قفطان
 توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  .....(الفهود، )  جواد كاظم الفهداوي .575

 .مراجعتها الستالم الوثيقة 
 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(ناصرية، ) كاظم  جواد .579
 .3691- 2-34في  67حسب كتاب معاونية امن الحلة  3691-2-اعتقل في   (بصرة، معلم) جواد كاظم الوهيب .577
( 3صورة رقم ). برء في المحكمة لعدم توفر األدلة( 3013/91)رقم األضبارة .....(  كربال، )     جواد كاظم حسن .578

 (من الشبيبي) !الصيغة األصلية لدى دمحم علي الشبيبي
كتاب سحب . شباط 6 شباط يوم 8 واعتقله انقالبي( الناصرية، معلم مدرسة التربية االساسية) حميدي  كاظم جواد .576

 (الشبيبي. )217اليد صورة 

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) ذرب كاظم جواد .580
 (هوتميل خالد جواد شبيل. )سجن الحلة (نجف، معلم) جواد كاظم شبيل .583
 (من الشبيبي. )النقرةسجن اعتقل وصدر حكم بحقه وكان في   (عامل، كربالء) جواد كاظم شخاطة .582
 (هوتميل من بشار قفطان) .اعتقل في الحي .....(الحي،) جواد كاظم عبد الحسين .581
 (هوتميل من بشار قفطان)  .اعتقل في الحي ....(الحي، ) جواد كاظم علي .584
 3691لسنة  18من قانون رقم  3اعتقل بعد االنقالب واحيل وفق المادة  (مدينته؟ ومهنته؟) جواد كاظم عوض .585

 3691-1-  33من ق ع ب وحكم عليه ثالثة سنوات من قبل المجلس العرفي العسكري في  317/335وبداللة المادة 
  .691لسنة   3356وفق القرار المرقم
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. 251شباط صدر حكم بحقه عشر سنوات، صورة  8اعتقل اثر انقالب ( مهنته؟البصرة، )  سلمان جواد كاظم  .589
 (الشبيبي)

 .بغداد/اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(ناصرية، ) مخيفي  كاظم جواد .587
 (ميل عطا يوسف. )3691اعتقل ايام انقالب ( الكوت، معلم)جواد كاظم السبع  .588
 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة .....(، )....... جواد لعيبي  .586
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت ...( الشطرة، )  دمحم جواد .560

 (ميل عطا يوسف).  2623اعتقل ايام انقالب ( الكوت، معلم)جواد نوروز   .563

 ........................ .....(مدحتية، )  جودة كاظم الجزائري .562
 ........................ .....(، .الشامية) جودي الطائي  .561

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) جودي عبد الحسين .564

من قبل  استشهد بعد اطالق النار عليه. عضو لجنة مركزية في الحزب الشيوعي  (محامي، بغداد)  تلو حنا جورج .565

 (الشبيبي) .025صورة  .شباط  06عصابات الحرس القومي عند اجتياح داره ليلة 

 (الشبيبي/ هل نفذ الحكم؟؟) الموصل حكم باالعدام سجن في اإلعدام غرفة ....(الموصل، ) عيسى  جورج .569
 (202و 76توجد له في سجن نقرة السلمان صورة جماعية . اعتقل اثر انقالب شباط .....(، ).......  يعقوب جورج .567

تأكيد عزت يوسف ) .وأطلق سراحه بكفالة  وسجن في نقرة السلمان، اعتقل بعد االنقالب .....(، القوش)  اجورج يلد .568

 (اسطيفان

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) اسحق الياس جوري .566
 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(شطرة، )  عويش جوري .900
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة توجد له . سجن العمارة ....(،).....جوزيف بطرس بولص  .903

 .سراحهم بعد انتهاء محكوميتهمالذي نص على اطالق  2625-2-24في  22الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 .من سجناء نقرة السلمانو. 2623اعتقل اثر انقالب البعث عام  .....(، السليمانية)يش  شاو علي جوهر صديق .902

 (تصحيح صادق اطيمش)
 توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  .....(ناصرية، ) الكرمة جويد عبد .901

 .الستالم الوثيقةمراجعتها  
احد الهاربين من . سنة 20 محكوم. 3691شباط  8اعتقل اثر انقالب ( البصرة، مدير إدارة صوت الطليعة) جياد تركي  .904

 (تأكيد من مانع السعدون).  253، صورة سجن الحلة
 (الربيعي باقر سلمانمن . )اعتقل ايام االنقالب في سجن رقم واحد( اول طيار. ، م)...جيهان خليل النعيمي  .905

 

 حرف ح
 (الشبيبي) .كان يعمل بالمخازن والمطبخ من سجناء نقرة السلمان .....(الموصل، ) حاتم أبو طي  .909
توجد له صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في كتاب الراحل علي   ...(، ).... حاتم أسد الترك .907

 (33صورة ) .-517ذكريات التنوير والمكابدة ص -دمحم الشبيبي 
 3691-2-31في  272حسب كتاب مديرة شرطة الحلة  3691-2-33اعتقل في  (السدة، معلم)حاتم ثابت صالح العاني .908

 .3691-4-23واطلق سراحه في 
 المركزي الموصل سجن في الثاني لمحجرا (مدينته؟ ومهنته؟) جاسم  حاتم .906

  (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) هادي حسن حاتم .930
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة (مدينته؟ ومهنته؟)حاتم حسين مزعل داموك  .933
 3691 لسنة 18من قانون رقم  3اعتقل بعد االنقالب واحيل وفق المادة  (مدينته؟ ومهنته؟)  حاتم حمزة .932

مع وقف التنفيذ لكونه اعمى من قبل المجلس العرفي العسكري من ق ع ب وحكم عليه عشرة اشهر  317/335وبداللة المادة 

 (56)توجد له في سجن الحلة صورة جماعية  .691لسنة   3356وفق القرار المرقم 3691-1-33في 

 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(شطرة، )  شناوة حاتم .931
 سجن الرمادي (، ضابط).......العبيدي/الجباوي هللا عبد حاتم .934
شباط، وسحبت يده، كتاب سحب اليد  8اعتقله انقالبيو ( الناصرية، معلم مدرسة العساكر للبنين)حاتم عبيد الكناني   .935

 (الشبيبي. )218صورة 
 (28)رقم الصورة . توجد له صورة في السجن  (مدينته؟ ومهنته؟)  حاتم لطفي .939
-2-31في  272   حسب كتاب مديرة شرطة الحلة  3691-2-32اعتقل في  (، معلم)....... حاتم هاشم الطائي .937

3691. 
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة (مدينته؟ ومهنته؟)حاتم هاشم موسى غيدان  .938
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مؤبد و : شباط، صدر عليه األحكام 0اعتقل اثر انقالب  (عامل وطالب مسائي، بغداد/الموصل) الخوري البير حارثال .936

  (وتصحيح من أخيه عامل البيرتأكيد ) .قضى معظم محكوميته في نقرة السلمان بسبب أحداث الموصل! سنوات 7سنة و 25

 (هوتميل من نور علي) (الكوت، معلم)  السامرائي جواد حازم .920
 .في الموصل2623شباط 0انقالب اعتقل بعد  .....(الموصل، ) حازم ثامر الشهيد .923
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  حازم جعب .922
 سجن نقرة السلمان (، رئيس اول).......  حازم سلو  .921
 .سنة واحدة حازم صابر  .924
شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني  8اعتقل اثر انقالب  ( مهنته؟محافضة الكوت، )حازم عبد الستار الحكيم  .925

 (سعدكامل وثيقة من سالم ) .2و 326/3صورة . 10/33/3694بتاريخ  413/691بقرار التجريم المرقم 
 ........................... (حلة عنانه، عسكري)حازم عويز المعموري .929
 (هوتميل نوري علي) .الكوتاوقف في سجن  (الكوت، مدرس) حازم مقادسي     .927
 ........................ (استاذ كلية االقتصاد،)....... حافظ التكمجي .928

قامت بها عصابات الحرس القومي على  استشهد اثناء غارة( العمارة، مسؤول اللجنة المحلية في العمارة)حافظ حسين  .926
 (شهداء الحزب. )احدى قرى منطقة آل ازيرج

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  .(الحلةسجن )     حافظ رسن .910

 (تأكيد باقر سلمان الربيعي.  )مرافق الزعيم عبد الكريم قاسم، اعتقل ايام االنقالب (رئيس،).....  التكريتي علوان حافظ .913
مراجعتها   سجالت تثبت اعتقاله يمكن له توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق وال .......(القلعة،)  حافظ فاضل .912

 .الستالم الوثيقة
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) مهلهل حافظ .911
وتنفيذها ، اذ كان  معسكر الرشيد كان حافظ من النشطين في التحضير النتفاضة( خلف السدة، خياط/بغداد) حافظ لفته .914

شنقا وعلقت  7/3691/ 13أعدم حافظ يوم . كان دكانه الصغير مقرا للقاءآت .  الناشطة في باب الشيخضمن الخلية الحزبية 
 (مقال بشار قفطان) .248، صورة جثته الطاهرة في باب الشيخ ـ منطقة الخندق ـ قرب دكانه الصغير الرهاب المواطنين

وهناك ما يثبت تمديد توقيفه حسب قرار  2623اعتقل بعد انقالب شباط  ........(حله عنانه،)ك حافظ ياسين عبود البرا .915

 .2623-22-4حاكم التحقيق بتاريخ 
شباط، وسحبت يده، كتاب سحب  8اعتقله انقالبيو ( الناصرية، معلم مدرسة ابن االثير للبنين)الحاج لفته   دهض حاكم .919

 (الشبيبي. )218اليد صورة 
 ........................ ........(حلة،) ابراهيم الهيتيحامد  .917
( 40)توجد صورة  .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة( .....،).....براهيم عبود أحمد احامد  .918

 !!.الرجاء أخباري لمن الصورة! تخصه أو تخص حامد ابراهيم الهيتي هلجماعية في سجن الحلة 
حكم عليه بخمس . اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت (جوي ،مالزم مهندس)..... حامد البربوتي  .916

 (تأكيد باقر سلمان الربيعي).  سنوات
 (صم عبد الرزاقعامن ) أستشهد في معركة بشت ىشان (مدينته؟ ومهنته؟) طيبخال حامد .940

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) حسين حامد .943

  وحكم عليه من قبل المجلس العرفي  0690اعتقل بعد أنقالب شباط  (الصويرة،معلم) حامد راشد العيدان  .942

رجاء من ثبت هذا االسم ارجو منه ! ربما يكون هو نفس الشخص التالي، في قرار التجريم اسمه حامد الراشد) .العسكري الثاني 

 (الشبيبي/؟ !التأكد من صيغته

شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني بقرار التجريم  8اعتقل اثر انقالب ( مهنته؟الصويرة، )حامد الراشد   .941
 (سعدكامل وثيقة من سالم ) .2و 326/3صورة . 10/33/3694بتاريخ  413/691المرقم 

لحاكم العسكري، حكم عليه المجلس العرفي اعتقل بامر ا (الموصل، معلم في السليمانية)حامد شريف سليمان الحمداني  .944

  (ابو ناهض/ وصلني بالهوتميل) . وفصل من الخدمة. 40العسكري وفق المادة 

كتاب سحب . شباط 31شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( الجزائر، معلم مدرسة الشاطئ/ الناصرية) حامد سمير البدري .945
 (الشبيبي. )217اليد صورة 

 .أخرى  سجن الناصرية ومنه الى سجون  2623شباط  0اعتقل بعد انقالب (،مصور).....  الجبار عبد حامد .949
 (تأكيد من عطا يوسف) (موظف في مصرف الرافدين،النعمانية) -او احصيد؟  -كعيد السادة عبد حامد .947
 الكوت والسلمان  (،موظف).....حامد عبدالساده احصيد  .948
 .بغداد/وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت اسمه في  ........(ناصرية،) معيوف عزيز حامد .946

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  عناد حامد .950

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) السعد قاسم حامد .953
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الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .(نقرة السلمان)  حامد قاسم جارح السعد .952

30/4/2025) 

 (تأكيد باقر سلمان الربيعي)من معتقلي سجن رقم واحد   -رجل اعمال -شقيق عبد الكريم قاسم      حامد قاسم .951
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) حامد كاظم الحبيب .954

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) حامد كاظم الدليمي .955

شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني بقرار  8اعتقل اثر انقالب  (مهنته؟،.الصويرة) حامد كاظم النهر  .959
 وثيقة من سالم) .258صورة في السجن  ،2و 326/3صورة . وحكم عليه 10/33/3694بتاريخ  413/691التجريم المرقم 

 (سعد كامل

 هرب الى ايران واعتقل هناك وسلم للعراقضابط ارتباط مع عبد الكريم قاسم،  (اول. م،).....مقصود   حامد مصطفى .957
   (تصحيح لطفي شفيق تأكيد عبد األمير صادق). هرب من سجن الحلةو

. 7/3/94اعتقل ايام االنقالب وعذب واطلق سراحه من المحكمة يوم   (ثانوية طالب ،النعمانية) حامد ياسر منسي  .958
  (تأكيد عبد األمير صادق)

 ........................ (الكوت، حالق)  تبينه حبيب .956
 (الشبيبي. )347شباط، له صورة جماعية  8اعتقل اثر انقالب ....( ، )....حبيب جبر   .990
 (هوتميل من عبد جعفر)  .في الكاظمية اعتقل( الكاظمية، عسكري)حبيب خضير حسن     .993
 (الشبيبي. )251شباط صدر حكم بحقه عشر سنوات، صورة  8اعتقل اثر انقالب ( البصرة، مهنته؟)حبيب سبهان  .992
 ........................ (الكوت،رئيس عرفاء) حبيب ظاهر  .991

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) حبيب كاظم حبيب .994

كتاب سحب اليد صورة . شباط 6 شباط يوم 8 واعتقله انقالبي( الناصرية، معلم مدرسة الفرزدق) مروكي ميخا حبيب .995
 (الشبيبي. )217
 ........................ (،رئيس عرفاء مهني)..... حبيب هرمز ميخا  .999

 .الرشيد معسكر في واحد رقم سجن (حاكم.،).....  عبيا يوسف حبيب .997
 توجد لها صورة جماعية مع زميالتها في سجن بغداد المركزي. والدة الشهيد دمحم الخضري ...(، )... حوري كرور .998

 (29و 32صورة )
في قصر النهاية ومركز  3691شباط  8اعتقلت اثر انقالب ( الفيزياء/بغداد، خريجة كلية العلوم)حذام األعظمي     .996

 (عادل حبه ميل منها وتأكيد. )شرطة المأمون
  .لها مع زميالتها المناضالت في السجن المركزي ببغداد (32) توجد صورة ....(، )...  حذام حسن النهر .970

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) ( سنة 20) ز علي جاسم خلفرح .973

 .بغداد/مديرية حفظ الوثائق والسجالت اسمه في وثيقة في  ........(ناصرية،) نصار عيال حزام .972
 السلمانسجن  ........(الكاظمية،) حسام االعرجي  .971
 .بغداد/اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(شطرة،)  علي الحاج حسام .974
 (دمحمهوتميل هادي . )3691أعتقل اثر انقالب ( كهرباء/ بغداد، طالب كلية الهندسة)حسان رشيد الصفار  .975
 .بغداد/اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(شطرة،) الوسواسي الجبار عبد حسان .979
 .بغداد/اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .......(ناصرية،) هللا  عبد حسان .977
 (من الشبيبي. )الحلة مركز شرطة كربالء، سجناعتقل اثر االنقالب في  ....(كربالء، ) حساني عوينات .978
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)   .(نقرة السلمان) المالك ابراهيم حسن  .976

 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(ناصرية،) ابراهيم حسن .980

 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  2623شباط  0انقالباعتقل بعد  ........(،الناصرية) ابراهيم حسن .983
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات  حسن ابو اللول .982
 سجن الحله في من الموصل (،معلم)..... حسن االفغاني  .981
في االمن  التعذيب استشهد فيما بعد في. 3697اعتقل في شباط واطلق سراحه عام ....( النجف؛) حسن حسين الحكيم  .984
 (تأكيد عبد االمير صادق)  .3682عام 
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) الخباز حسن .985
 ........................ (كوت،طالب اعدادية)  الدعج حسن .989
شهداء . )استشهد أثناء معركة بموعضو لجنة قضاء في الحزب، ( جبل بمو، مالك/قرية بيانلو))حسن الشيخ شكور  .987
 (الحزب
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  .(نقرة السلمان) حسن الكويتي .988
 (الشبيبي. )256صورة في سجن الحلة . شباط 8اعتقل اثر انقالب  ........(الصويرة،) النهر كاظم حسن .986
 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(الدواية،)  تحسين حسن .960
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 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) منصور تركي حسن .963
ة حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها توجد وثيقة في مديري ........(الكرمة،) حسن جاسم .962

 .الستالم الوثيقة
 .من المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير أيام االنقالب ......(الديوانية،)  حسن جعاز .961

 (الشبيبي. )في كربالء 3691شباط  8اثر انقالب  اعتقل (عمل حركربالء،)  حسن جليل .964
تأكيد عبد األمير ).  اعتقل ايام االنقالب وتنقل بين سجون النقرة والكوت والحلة ........(،الكوت) قصاب جنديل حسن .965
  (صادق
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)   .(نقرة السلمان ) حسن حسين السالم  .969
 (20)صورة جماعية  -بغداد–توجد له في الموقف العام    (مدينته؟ ومهنته؟)حسن حمزة   .967

 ........................ (،مالزم)..... حسن خالد  .968
 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(،)..... خشان الرفاعي حسن .966
الثاني   اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل المجلس العرفي العسكري  (الصويرة،طالب) حسن خيرى .700

0690. 

عسكرية شجاعة لألطاحة بحكم البعث  انتفاضة 0690تموز  0قاد فجر ( عين التمر، ضابط صف/ كربالء)حسن سريع   .703

كل المسؤولية ألنقاذ رفاقه الذين  وتحملوهدفها في المحكمة دافع ببطولة عن الحركة . الفاشي، وألسباب فنية لم تنجح حركته

ردد بيتا شعريا سبق وأن دونه بخط يده على  -00/7/0690يوم -وأثناء تنفيذ حكم االعدام . شاركوه عن قناعة مطلقة في الحركة

 .042صورة (. السجن لي مرتبة والقيد لي خلخال والمشنقة يا شعب مرجوحة األبطال) :جدار غرفة التوقيف في معسكر الرشيد

 (الشبيبي)

مع زميالت لها في السجن  (57 و 05 صورة) توجد لها صورة جماعية ....(، )....حسنة مطرود الشمخاوي  .702

 بغداد/المركزي

 (تأكيد من عبد االمير صادق.  )شباط 8اعتقل اثر انقالب ( معلمالنعمانية، ) حسن سيد دواح  .701

علي  34/23-اعتقل ايام االنقالب وصدر حكم عليه مع وقف التنفيذ قرار ....( علي الغربي، )سيد حسين سيد عسل   .704

 ( Krar Alameeهوتميل )(. 206و  200)، الحظ وثيقة -الغربي

اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت / الناصرية/الفهود سيد حسين يوسف عكلة .705
 .له مراجعتها الستالم الوثيقةاعتقاله يمكن 

 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات   .سجن نقرة السلمان/سيد حسين .709
 .بغداد/اسمه في وثيقة بمديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(شطرة،) ذياب  حسن .707
 ........................ (، وزير االسكان)..... حسن رفعت .708

 .سجن الناصرية و سجون أخرى 2623شباط  0اعتقل بعد انقالب  .......(،الناصرية) حسين زاير حسن .706
تأكيد عطا ). كان مسؤول التنظيم الفالحيمن منطقة الحسينية سابقا حاليا األحرار  (فالح الحسينية،)  ساجت نيحس .730

 (يوسف

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) حسن سلمان العبيدي  .733

 ........................ .....(ناصرية،) حسن سيد فليح  .732

، وسحبت يده بموجب برقية مديرية التعليم 2623شباط  20اعتقل يوم ( معلم مدرسة الشرقية أين؟؟؟،)حسن سعيدل  .731

 (سعد كامل وثيقة من سالم. )2و 2صفحة 220الحظ صورة . 22/2/2623والمؤرخة في  0200العامة المرقمة 

  (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) امين شاكر حسن .734
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) شريف حسن .735
تأكيد عبد ). 7/0/94واطلق سراحه من المحكمة في  90اعتقل في شباط ( النعمانية، معلم)حسن شغيدل مروح الوائلي   .739

 (األمير صادق و عطا يوسف
مهران    سلمته الحكومة االيرانية الى العراقية وكان معتقال في سجن باغ  .......(بغداد،) حسن شالكه  .737

  .بطهران
تأكيد باقر ). اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت حكم عليه بخمس سنوات (طيار.،م)..... حسن ظاهر  .738

 (سلمان الربيعي

صور . )202صورة . من قبل عصابات الحرس القومي استشهد بعد اعتقاله....( الناصرية، )حسن كاطع نصير الغزي   .736

 (خالد
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) عاتي حسن .720
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) االمير عبد حسن .723
 نقرة السلمانسجن  (اول. ،م)..... حسن عبد الوهاب العبيدي .722
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لثقافة اوثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة توجد له . سجن العمارة  (مدينته؟ ومهنته؟)  حسن عبد هللا .721

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 
 (30/4/2025الشبيبي في . عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء معلومات أكثر ) علي عبد حسن .724
 .بغداد/اسمه في وثيقة بمديرية حفظ الوثائق والسجالت      (مدينته؟ ومهنته؟)رويح الرفاعي  علي عبد حسن .725
 (مقال جبار ياسر الحيدر) . شباط 8اعتقل اثر انقالب  (،الدكتورالنجف) حسن عبره  .729

-3-20بتاريخ  واحيل للمجلس العرفي العسكري  2623سجن بعد انقالب شباط  ......(،)..... حسن عبود الحمزة .727
جمعيات فقد ثبت انتمائهم للحزب الشيوعي وتابوا واعلنوا براءتهم لذلك تقرر تجريمهم  43ق ع ب و/32/2وفق المادة  2623

دة ستة اشهر والنهم تابوا وتعهدوا جمعيات والحكم عليهم بالحبس الشديد لم 43من ق ع ب وبداللة المادة  32/22وفق المادة 

من  26دينار عمال باحكام المادة  200شخص ضامن بمبلغ  بالمحافظة على االمن تقرر ايقاف العقوبة  واطالق سراحهم بكفالة 

 .  233/624ق ع ب حسب القرار 
 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(شطرة،)  عبود حسن .728
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي). اعتقل ايام االنقالب وعذب. مر حامية الموصل بعد الشوافآ   (زعيم ،)..... حسن عبود  .726
 41حكم لستة اشهر مع وقف التنفيذ وربطه بكفالة وفق المادة ( 3013/91)رقم األضبارة  ........(كربال،) حسن عبود .710

 (من الشبيبي) !الصيغة األصلية لدى دمحم علي الشبيبي( 3صورة رقم ). ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة 
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة توجد له . سجن العمارة ..........(،)...... حسن فرعون .713

  .تهاء محكوميتهمالذي نص على اطالق سراحهم بعد ان 2625-2-24في  22استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  .(سجن البصرة)  حسن عثمان  .712
 .بغداد/ اسمه في وثيقة بمديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(شطرة،)  عزيز حسن .711
 .بغداد/ اسمه في وثيقة بمديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(شطرة،)  علوان حسن .714
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)   يحسن علي ابو عالو .715
 (عن ابو الحب)  اعتقل في مركز شرطة كربالء (كربالء، مدرس) حسن علي الوهاب .719
 3691-2-  39في  2120حسب كتاب قائمقامية الحلة  3691-2-30اعتقل في  (،معلم)..... حسن علي العزيز .717

 .أمن الحلة الخاصة بالمتهمين الشيوعين الموقوفين 37/3691القضية المرقمه
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة ........(،)..... حسن علي جبر كاظم .718
 .بغداد/ رية حفظ الوثائق والسجالت اسمه في وثيقة بمدي ........(ناصرية،) حسن  علي حسن .716
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)القصاب  حسين علي حسن .740
 (الشبيبي. )251شباط صدر حكم بحقه عشر سنوات، صورة  8انقالب اعتقل اثر ( البصرة، مهنته؟) حسن علي حسين  .743
 (شهداء الحزب. )لقوات االنقالب على دربندخان استشهد أثناء غارة (مهنته؟؟دربندخان، )حسن علي كريم  .742
. 251شباط صدر حكم بحقه عشر سنوات، صورة  8اعتقل اثر انقالب ( مهنته؟البصرة، )حسن علي عبد العباس  .741

 (الشبيبي)
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)   .(نقرة السلمان) حسن علي عباس  .744
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة ........(،).....حسن علي عزيز عبد هللا   .745
 نقرة السلمان (،مهندس عسكري)..... حسن علي مرزة .749
من . )شباط في معتقل خلف السدة 8اعتقل اثر انقالب ( طالب في معهد الصحة بغداد/ الدجيل) حسن عيدان القيسي .747

 (*عادل شمخي عبد العباس الطائي
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)   .(نقرة السلمان)  طاهر حسن غازي .748
  (30/4/2025الشبيبي في . مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء معلومات أكثر عنه، ) جايجي فاضل حسن .746
 .سجن الناصرية وسجون أخرى 2623شباط  0اعتقل بعد انقالب    (مدينته؟ ومهنته؟)  فجر حسن .750
 (الشبيبي. 10/4/2035. هل هو نفس الشخص التالي) (ناصرية، خياط)  حسن فليح .753
 .بغداد/ اسمه في وثيقة بمديرية حفظ الوثائق والسجالت (  مهنته رجاءناصرية،) حسن  فليح حسن .752
 .بغداد/اسمه في وثيقة بمديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(شطرة،)  فليح حسن .751
 .بغداد/ اسمه في وثيقة بمديرية حفظ الوثائق والسجالت  .......(الدواية،)  عباس فليح حسن .754

 .سجن الناصرية وسجون أخرى 2623شباط  0اعتقل بعد انقالب    (مدينته؟ ومهنته؟)القرغولي  كشاش حسن .755
توجد له صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في كتاب الراحل علي    ....(، ).... حسن لطيف العميدي .759

 (7صورة . )518ص  -ذكريات التنوير والمكابدة-دمحم الشبيبي 
 .بغداد/ اسمه في وثيقة بمديرية حفظ الوثائق والسجالت   (مدينته؟ ومهنته؟) ماشة الرفاعي حسن .757
البربري  أستشهد تحت التعذيب اعتقله االنقالبيون و( عضو االرتباط باللجنة المركزيةالنجف، )حسن محسن عوينه   .758

 (الشبيبي.)272و 243صورة . 50وإذيع نبأ استشهاده بالبيان رقم 
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العسكري  وحكم عليه من قبل المجلس العرفي  0690اعتقل بعد أنقالب شباط  (الصويرة، معلم) حسن دمحم العذارى  .756

 (هل يمكن أن يكون هو نفس الشخص التالي؟؟؟؟) (سعدكامل وثيقة من سالم ) .056/0، صورة 400/690بقرار التجريم  الثاني

، وسحبت يده بموجب برقية 2623شباط  6اعتقل يوم ( معلم مدرسة الرجاء ؟،مدينته) !(غير مقروء بقية االسم)حسن  .790

  (سعد كاملوثيقة من سالم . )2و 2صفحة 220الحظ صورة . 22/2/2623والمؤرخة في  0200مديرية التعليم العامة المرقمة 

كتاب  .شباط 30شباط يوم  8اعتقله انقالبيو ( الغراف ، معلم مدرسة الغراف الثانية/ الناصرية)   حدادال دمحم حسن  .793
 (الشبيبي. )217 سحب اليد صورة

  (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) علي دمحم حسن .792
في موقف القوة السيارة في الموصل، واطلق  3691اعتقل في تموز ....( بحزاني، /بعشيقة) حسن محمود سليمان  .791

 (حجوهوتميل من صبحي خضر . )سراحه بعد أشهر
تشابه مع األسم التالي والمعلومات ) (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) مسلم حسن .794

 (؟!قاصرة
 هل هو تكرار لالسم اعاله ام تشابه؟؟؟ ........(حلة،) حسن مسلم .795

من باقر ). اعتقل ايام االنقالب، ونقل من النادي االلومبي الى سجن الكوت( الكوت، كادر حزبي)حسون الحركاني  .799
 (سلمان الربيعي

. 225بدون محاكمة، صورة و بالتعذيب في قصر النهاية وصفياعتقل ايام االنقالب ( بغداد، رئيس)حسون الزهيري   .797

 (الشبيبي)

  (30/4/2025الشبيبي في . معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء )البياتي ناجي حسن .798
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)(.   نقرة السلمان ) حسن هادي  .796
 .بغداد/اسمه في وثيقة بمديرية حفظ الوثائق والسجالت  ......(شطرة،) هالل  حسن .770
 (30/4/2025الشبيبي في . معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء ) هيدي حسن .773
 (تأكيد د حمدي مبارك). القومي الحرس مقرات في  2623اعتقل اثر انقالب  ......(،بغداد) اللة مال مبارك حسني .772
   .الموصلبيت ابو قبع وسجن  في 24وحتى عام  2623شباط  0اعتقل بعد انقالب  (معلم،بحزاني) جي كنجياحسو ح .771

 (تأكيد عزت يوسف اسطيفان)
، وسحبت يده بموجب برقية مديرية 2623شباط  6اعتقل يوم ( معلم مدرسة المنذر ؟،مدينته)حسون عبد النجدي  .774

 (سعد كامل وثيقة من سالم. )2و 2صفحة 220الحظ صورة . 22/2/2623والمؤرخة في  0200التعليم العامة المرقمة 
 (من باقر سلمان الربيعي). اعتقل ايام االنقالب وزج به في معسكر الرشيد....( ، )...حسيب المصالوي   .775
  (الشبيبي/ في أي مدينة ؟؟؟؟)  (يرة مدرسة ثانويةد،م).....  حسيبة رشدي .779

 (شهداء الحزب. )0690عام " حرير"في منطقة  استشهد في حركة االنصار (مدينته؟، مهنته؟)حسين ابراهيم مصطفى  .777

 ........................ ........(نجف،) حسين  الجواهري .778
 (من الشبيبي) اسمه الكامل رجاء؟من يتذكر  (كربالء، فالح)  ؟؟؟حسين  .776
 حكم لستة اشهر مع وقف التنفيذ وربطه ( 3013/91)رقم األضبارة  (كربالء، عمل حر) حسين ابو شبع .780

 !الصيغة األصلية لدى دمحم علي الشبيبي( 3صورة رقم ). ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41بكفالة وفق المادة  
قل مثيله  أستشهد تحت تعذيب بربري اعتقله االنقالبيون و سكرتير الحزب الشيوعي "سالم عادل "حسين احمد الرضي  .783

 (الشبيبي) !079و 002و 004صورة .  الطاهر بحادلة جثمانهفي التأريخ ثم سحق 

  ........................ ........(النعمانية،( )حنيش)حسين الخياط  .782
 .بغداد/ اسمه في وثيقة بمديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(ناصرية،) الدجيلي حسين .781
 ........................ (،محامي)..... حسين الرفيعي .784

سوف يشطب األسم إذا لم يعترض أحد . وصلتني عنه معلومات انه لم يسجن ولم يعتقل ........(،).....  الشبوط حسين .785

 (ميل من عطا يوسف. )2/3/2025 يام القادمةخالل اال
 السدة و خلف القومي الحرس سجون بين وتنقل شباط 0 انقالب بعد اعتقل وصحفي كاتب (، معلم).....  العالق حسين .789

 .الفضل وسجن االولمبي النادي
 .اعتقل ضمن المشاركين في حركة حسن سريع( مدينته، مهنته) النجار حسين .787
يرجى اعالمي هل هو نفس حسين ) .في المعتقل وتمت تصفيتهاعتقله االنقالبيون  (، صحفي)..... حسين الهورماني .788

 (الشبيبي/ آخر؟؟؟؟كركوك، وموظف في شركة نفط كركوك وكاتب قصة، أم انه شخص علي هوارمي من مدينة  

 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات  الموسوي حسين .786

 .بغداد/ اسمه في وثيقة بمديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(شطرة،)  جاسم حسين .760
 .بغداد/اسمه في وثيقة بمديرية حفظ الوثائق والسجالت  ......(ناصرية،) دمحم  جاسم حسين .763
 (تأكيد ناصر الثعالبي)اعتقل ايام االنقالب  (كاسب ،التنومة)  حربي حسين .762
 .2624واطلق سراحه عام  2623شباط  22اعتقل في   (مدينته؟ ومهنته؟) حبيب حسن حسين .761
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وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة توجد له . سجن العمارة  (مدينته؟ ومهنته؟) حسين حسن يوسف .764

  .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22ا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم الثقافة استناد
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) حسين حميد الصائغ .765
  (من عبد االمير صادقتأكيد )وكان في سجن الكوت  وعذب اعتقل في شباط (الكوت، طالب) حسين حنتوش  .769
 (03/4/5302الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) حسين خصاف  .767
، صورة بدون اية محاكمة في سجن رقم واحد اعتقل واعدمعضو محكمة الشعب،  (، عقيدبغداد) الدوري خضر حسين .768
 (ولطفي شفيق تأكيد باقر سلمان الربيعي).  375
  ........................ ........(شامية،) حسين خضير .766
 .العسكري الثاني وحكم عليه من قبل المجلس العرفي  0690اعتقل بعد أنقالب شباط  (الصويرة،طالب) حسين خيرى .800

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) صوالغ داود حسين .803
 .بغداد/ اسمه في وثيقة بمديرية حفظ الوثائق والسجالت  .......(،الناصرية)     دريم  حسين .802
 (هوتميل من بشار قفطان)  .اعتقل في الحي ....(الحي، ) حسين راضي .801
 (هوتميل من بشار قفطان)  .اعتقل في الحي (الحي، عامل) حسين ساجت .804
 .سجناء نقرة السلمان وسجن الحلةمن . اعتقل ايام حكم عبد الرحمن عارف  (كادر حزبي،)..... صبي حسين سلطان  .805
 *.241و  242صورة    

 .بغداد/ اسمه في وثيقة بمديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(الناصرية، )   شريف  حسين .809
 (من الظاهر)  اعتقل وعذب (،مدرسحلة) حسين صالح .807
اطلق سراحه في العفو العام . اعتقل ايام االنقالب وكان ضمن مجموعة قطار الموت( البصرة، طالب)حسين فوزي   .808

 (تأكيد عبد األمير صادق. )2620سنة 
باالشغال  حكم ( 2032/23)رقم االضبارة  .اعتقل وسجن في كربال، الحلة( كربالء، عامل) حسين كاظم الموسوي .806

األصلية الصيغة ( 3صورة رقم ). جمعيات 43من المرسوم  25/24/0بداللة. ب.ع.ق 32/22الشاقة لخمس سنوات وفق المادة

 (من الشبيبي! )لدى دمحم علي الشبيبي
 .بغداد/ اسمه في وثيقة بمديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(ناصرية،) كاظم حسين .830
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) حسين كاظم جرياوي .833
 .معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلةلديه  (مدينته؟ ومهنته؟)حسين كاظم خضير شناوة  .832
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة توجد له . سجن العمارة (مدينته؟ ومهنته؟) حسين كاظم صالح .831

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

  ........................ ........(شامية،) حسين كاظم عوجن .834
( 3صورة رقم ) . برء في المحكمة لعدم توفر األدلة  3013/91رقم األضبارة ......(كربالء،) حسين عباس االمام .835

 (من الشبيبي) !الصيغة األصلية لدى دمحم علي الشبيبي
 .بغداد/بمديرية حفظ الوثائق والسجالت اسمه في وثيقة  .....(ناصرية،) الرزاق  عبد حسين .839

بالحبس   حكم ( 2032/23)رقم االضبارة  .اعتقل وسجن في كربال، الحلة (كربالء، معلم) حسين عبد الرزاق .837

 !الصيغة األصلية لدى دمحم علي الشبيبي( 3صورة رقم )جمعيات  43/ من المرسوم و 25/24/0الشديد لسنتين وفق المادة 

 (من الشبيبي)
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) عبد الظاهر حسين .838
هوتميل عادل . )2623اثر انقالب البعث عام  2اعتقل في سجن رقم ( بغداد، مدير االستيراد العام)حسين عبد العال   .836

 (حبه

 .الناصرية وسجون أخرى  سجن 2623شباط  0اعتقل بعد انقالب ........(،)..... الواحد عبد حسين .820
عطا  و تأكيد من عبد االمير صادق) .سجن الكوت. 3691اعتقل في شباد  (طالب،الكوت) حسين عبدعلي اسكندر .823
 (يوسف
 .من سجناء نقرة السلمان (،خياط)..... حسين عبود  .822
الحلة    حسب كتاب مديرة شرطة  3691-2-33اعتقل في  (،وكيل البدع الصغير)..... حسين عبيد الحسون .821
 .3691-2-32في  256
 . ....................... (حلة، عامل) حسين علوان .824
 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(شطرة،) علي  حسين .825
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) حسين علي الحسين .829
  .30سجن الحلة توجد له صورة   .....(،).....السعدي     حسين علي  .827

 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(ناصرية،) الخلف علي حسين .828
 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ حسين علي الرجب  .826
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 .بغداد/محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت اسمه في وثيقة  ........(الغراف،) السبهان علي حسين .810
-- الموصل -- الشط باب موقف ........(،)..... المصارع علي حسين .813
-- الموصل-- قبع أبو بيت موقف ........(،).....المصالوي  علي حسين .812

. 2626عشر سنوات واطلق سراحه عام  شباط صدر حكم عليه 0اعتقل اثر انقالب ( تاجر، العمارة) الناصر علي حسين .811

  *(هوتميل منه).275صورة 
 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(ناصرية،) النجار علي حسين .814
  (تأكيد عادل حبه)اعتقل بعد االنقالب     (،طبيب)..... حسين علي الوردي .815
 .!3695بعد    نفذ به حكم االعدام. اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت (طيار. ،م)..... حسين علي جعفر .819

 (الشبيبي/آمل من يعرف يكتب لي. ربما هو تكرار للشهيد التالي ودون االسم الثالث خطأ)  (تأكيد باقر سلمان الربيعي)
 * ماعدنفذ به حكم األ. سجن النقرة (طيار. ،م)..... حسين علي حسين .817
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)(.   سنة 20محكوم ) طرادحسين علي  .818
 (الشبيبي. 30/4/2035رجاء اسم مدينته ووظيفته لتمييزه عن االسم التالي وإال يعتبر مكررا )   عبد علي حسين .816
رجاء مدينته ) .الناصرية وسجون أخرى سجن 2623شباط  0اعتقل بعد انقالب (مدينته؟ ومهنته؟) عبد علي حسين .840

  (الشبيبي. 20/4/2025ووظيفته لتمييزه عن االسم الذي قبله 

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) عكيب علي حسين .843
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)العبيدي  مراد علي حسين .842
   (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) ناصر  علي حسين .841
اعتقله االنقالبيون ومارسوا عليه التعذيب ( كركوك، موظف في شركة نفط كركوك وكاتب قصة)حسين علي هوارمي   .844

 22مجهولة مع  عليهم بالرصاص ودفن في مقبرة جماعيةوأجهزوا الوحشي ثم اصطحبوه خارج بغداد مع مجموعة من رفاقه 

 (كتاب شهداء الحزب. )شهيدا
مراجعتها   توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  .....(الدواية،) حسين عودة .845

 .الستالم الوثيقة
  (30/4/2025لشبيبي في ا. رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) دمحم غضبان حسين .849
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) حسن فاضل حسين .847
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة ........(حلة،)حسين لفته فارس جار هللا  .848
 .بغداد/ اسمه في وثيقة بمديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(الدواية،)  ماوفان حسين .846
 (هوتميل من بشار قفطان) .متوفي. اعتقل في الحي (الحي، خياط) حسين مال دمحم .850
اسرائيل ايام حرب  استشهد بعد مشاركته في قصف. اعتقل ايام االنقالب (طيار. رئيس،)..... حسين دمحم حسين  .853

 (تأكيد باقر سلمان الربيعي)! حيث اسقطت طائرته واستشهد جميع طاقمها، وكان اول شهيد طيار 3697حزيران 
شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني بقرار التجريم  8اعتقل اثر انقالب ( مهنته؟، الصويره )حسين دمحم مراد   .852

 (وثيقة من سالم كامل سعد. )وحكم عليه 2و 326/3صورة . 10/33/3694بتاريخ  413/691المرقم 
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة ........(حلة،)حسين مظهور رشيد سلمان  .851
 ........................ ........(ناصرية،) صحن منخي حسين .854
بكفالة وفق  حكم لستة اشهر مع وقف التنفيذ وربطه ( 3013/91)رقم األضبارة  ........(كربالء،) حسين موسى .855
 (من الشبيبي) !الصيغة األصلية لدى دمحم علي الشبيبي( 3صورة رقم ). ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41المادة 
 (هوتميل من عبد جعفر) .اعتقل في الشعلة ( بغداد، عسكري) حسين مفتن العبادي .859
 (عن ابو الحب) سنوات 1اعتقل ثم سجن  .......(كربالء، ) حسين مطر .857
شباط، وسحبت يده، كتاب سحب  8اعتقله انقالبيو ( الناصرية، معلم مدرسة الجهاد للبنين)حسين هلول الشمخاوي   .858

 (الشبيبي. )218اليد صورة 
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)(.   سجن الرمادي)  حسين نادر .856
 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة ........(،)..... حسين ناهي .890
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)    .(قصر النهايه) حسين هورماني .893
 .... سنوات 1 ........(ناصرية،) حسين ياسين .892
تأكيد باقر ).   حكم عليه بخمس سنوات. اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت (مالزم، )..... حقي اسماعيل .891

 (سلمان الربيعي
 ...................... ( ،مالزم).....حقي عبد الباقي ابو ظافر  .894
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)   .(نقرة السلمان) حكمت المصالوي  .895
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  .(نقرة السلمان ) حكمت الياس .899
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) ايوب حكمت .897
 ........................ (،استاذ جامعي)..... حكمت رؤوف الكاظمي .898
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سجن سنة ونصف في سجن . سجن رقم واحد، وقطار الموت ونقرة السلمان( طبيب. ، م)....حكمت كوريا رؤوف جميل  .896

 (هوتميل منه)الحلة 

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)   .(نقرة السلمان ) حكمت شناوه  .870
 (30/4/2025الشبيبي في . مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء معلومات أكثر عنه، ) حكمت دمحم  .873
 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(ناصرية،) الفرحان دمحم حكمت .872
 (الشبيبي). في مركز شرطة كربالء 3691شباط  8اثر انقالب  اعتقل (كربالء، طبيب) عبد الرسول حكمت .871
 (حاج خالد)اعتقل من االعدادية في مركز الحرس القومي   (طالب الكاظمية،)حكمت علي الياس   .874
 .بغداد/ اسمه في وثيقة بمديرية حفظ الوثائق والسجالت  (مدينته؟ ومهنته؟) الرفاعي دخيل حكيم .875
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) حلبوص حمد .879
 (30/4/2025الشبيبي في . أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء معلومات ) هللا عبد حلو .877
تم إغتياله بتوجيه من مخابرات البعث  (صاحب موبيليات البغدادي في شارع السعدون،)..... حليم أحمد البغدادي .878

 .في الثمانينيات
 .بغداد/ اسمه في وثيقة بمديرية حفظ الوثائق والسجالت  (مدينته؟ ومهنته؟) هللا الرفاعي عبد حليم .876
 (هوتميل عبد جعفر)  اعتقل في المنصور  ( بغداد، مدرس)حليم كثير صكر الحيدر  .880
 (ميل باسم كمونة. )في النجف 2623اعتقل اثر انقالب ....( النجف، )حمادة حسين البراقي   .883

 (تأكيد عبد االمير صادق). ، هرب من سجن الحلةسنة 20حكم  (عامل ،الموصل) ثالثة حمادي عبد هللا .882
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) عبعوب حمادي .881
تأكيد عبد االمير ). 3694اطلق سراحه عام  .سجن الكوت. 3691اعتقل في شباط  ........(،)..... الحالق  صفر حمد .884
 (و عطا يوسف صادق
 (من الشبيبي) .وصدر حكم بحقه .في مركز شرطة كربالء 3691شباط  8اعتقل اثر انقالب ( كربال، نداف) النداف حمد .885
. شباط 6شباط يوم  8اعتقله انقالبيو ( الرفاعي، معلم مدرسة االمين منسب للرافدين/ الناصرية)  حسان حمد  .889

 (الشبيبي. )217ة كتاب سحب اليد صور
تأكيد ) . 91اعتقل اواسط شباط واطلق سراحه من النعمانية اواخر حزيران  (، كاسبالنعمانية) اشكير الجصانيحمد  .887

 (عبد االمير صادق
 جماعة قطار الموت ........(،)..... العاني أيوب حمدي .888
كتاب سحب اليد . شباط 33شباط يوم  8اعتقله انقالبيو ( السوق ، معلم مدرسة الخلود/ الناصرية) حمدان كطان  .886

 (الشبيبي. )217صورة 
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) مناتي حمدان .860
 (سنة 02من المعتقلين بعد حركة حسن سريع)    هاشم حمدان .863

  الموصل سجن 2623اعتقل بعد انقالب شباط  ........(،)..... سعيد حمدي .862
تأكيد باقر سلمان ). اعتقل ايام االنقالب وهو شقيق عزيز شريف، من سجناء الحلة (،طبيب)..... حمدي شريف .861

 (الربيعي

 حسب كتاب مديرة شرطة الحلة  3691-2-33اعتقل في  (، معلم).....حمدي عبد المجيد عبد الجبار الحديثي  .864
 .3691-2-32في  256 

  02/04وفق المادة  845/90الدعوى المرقمة حكم عليه حسب ........( ،).....حمدي عبد الهادي احمد الساعدي  .865

بمبلغ    جمعيات بالسجن أحدى عشر شهرا مع أيقاف التنفيذ العقوبة بحقه لقاء تعهد بكفالة شخص ضامن  40مرسوم و 

 . 0690-05-50واطلق سراحه بتاريخ  0690-5-58الف دينار لمدة خمس سنوات وقد اوقف بتاريخ

 (دكتور/ ر المعلمين العالية رئيس قسم  االنكليزيةاستاذ كلية دا،)..... حمدي يونس .869
كتاب شهداء . )شباط 8على يد انقالبي  واستشهد تحت التعذيباعتقله االنقالبيون ....( عين التمر، )حمزة حسن  .867
  (الحزب
الثاني بقرار شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري  8اعتقل اثر انقالب ( مهنته؟، الصويره )حمزة حمود حاج عبد هللا  .868

 (وثيقة من سالم كامل سعد. )وحكم عليه 2و 326/3صورة . 10/33/3694بتاريخ  413/691التجريم المرقم 
 (تأكيد عزت يوسف اسطيفان)  3691ليس من معتقلي  98-97 سجن نقرة السلمان (محامي،)..... -ابو المرز- حمزة راضي .866
 ........................ (، محامي)..... حمزة سعيد  .600

وتمت اختطف من سجن نقرة السلمان، . عضو لجنة مركزية في الحزب الشيوعي (، محاميبغداد)   حمزة سلمان .603
 .079صورة  قصر النهايةفي  تصفيته

  ........................ ........(شامية،) حمزة سير علي  .602
 (30/4/2025الشبيبي في . ومهنته؟ وغيرهارجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ) عباس حمزة .601
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة ........(،).....حمزة عبد السادة عمران حسين   .604
 ........................ ........(شامية،) حمزة دمحم  .605



 

31 

 

 سجن الكوت (، كهربائي.رميثة) حمزه عبد نور .609
توجد له صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من . 91شباط  6اعتقل يوم   (معلم، النعمانية) حمزة عبود .607

 (1صورة . ) -519ذكريات التنوير والمكابدة ص -المناضلين في كتاب الراحل علي دمحم الشبيبي 
 شقيق فرج لفته المصارع ...( ، سلمان باك)  حمزه لفته .608
 (تأكيد عطا يوسف). ، اعتقل ايام االنقالبالقصاب حسن أخو وهو  ........(،)..... القصاب كسوب حمزه .606
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة توجد له . سجن العمارة ....(،)..........حمل عبد السماوي .630

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 
حكم  بالحبس الشديد ( 2032/23)رقم االضبارة  .متوفي. اعتقل وسجن في كربال، الحلة (الح، فكربالء) د حسينحمو .633

 !الصيغة األصلية لدى دمحم علي الشبيبي( 3صورة رقم )جمعيات  43/ من المرسوم و 25/24/0لسنتين وفق المادة 

 .مؤسسة السجناء السياسيين بابللديه معاملة في  ........(،).....حمود سلمان حسين علي مطر  .632

 وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  ........(الدواية،) حمود عبد علي .631
 .مراجعتها الستالم الوثيقة 

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) احمد فوزي حمود .634
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة ........(بابل،)حمود مجهول دمحم محسن   .635
في محلة العباسية  قتل على يد أحد افراد الحرس القومي( -حصران-كربالء، تاجر بواري ) -ابو كامل -حمودي  .639

 (من الشبيبي. )الشرقية وفي زقاق بيت الشهيد

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  .(نقرة السلمان ) حمودي سعيد .637
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  حمودي عبد الحسين النجار .638
الحلة    حسب كتاب معاونية أمن  3691-2-39اعتقل في  (، معلم الرواشد).....حمودي يوسف الموسوي   .636
 .3691-2-37في  69

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) حميد الحكيم .620
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) جى محميد الدوغ .623

 .( .......................دكتور/ االنكليزية  كلية دار المعلمين العالية رئيس قسم،)..... حميد الراضي .622
 (مقال جبار ياسر الحيدر) .شباط 8أعتقل اثر انقالب  (، محاميالنجف) حميد السكافي  .621

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) حميد الشرطي .624
تأكيد عبد األمير ). اعتقل ايام االنقالب. كاورباغيقائد مسيرة شنور عوده  شقيق ........(،).....  -مندائي–عوده حميد  .625
 (صادق
مراجعتها   توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  ........(الفهود،)  حميد الطوفان .629

 .الستالم الوثيقة
 (مقال جبار ياسر الحيدر)  . شباط 8اعتقل اثر انقالب  (نجف، دكتور) حميد الفضل .627

يسكن بغداد اعتقل قبل االنقالب واستمر سجنه وكان  (رئيس نقابة الزيوت النباتية ،القوش)تومَكا  ياقو حميد اسرائيل .628
 (تأكيد عزت يوسف اسطيفان). 98و 97في سجن نقرة السلمان اعوام 

 متوفي ........(بصرة،) حميد بخش  .626
 .بغداد/مديرية حفظ الوثائق والسجالت  اسمه في وثيقة محفوظة في ........(ناصرية،) الفخري بدن حميد .610
 .من سجناء نقرة السلمان ........(،).....  حميد بنيان .613
ودفنت في طريق  وعذبت حتى الموتشباط  8اعتقلت بعد انقالب ( الديوانية، معلمة في الديوانية)   ؟؟؟؟؟حميدة  .612

 (كتاب شهداء الحزب. )وشيعت مع كوكبة من الشهداء في موكب مهيب 3694واخرجت جثتها عام . دغارة-الديوانية
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  حميد توما .611
 (هوتميل من بشار قفطان)  .اعتقل في الحي (الحي، معلم) حميد جاسم .614

 العمارة في 2623 عام (مدينته؟ ومهنته؟) الزهيري فضل جابك حميد .615
 (ميل عطا يوسف. )2623اعتقل أيام انقالب ( الكوت، طالب)حميد جيجان   .619
صور . )203صورة . شباط الدموي 0من قبل عصابات انقالب  استشهد تحت التعذيب....( بغداد، )حميد جودي صمد    .617

 (خالد
 .سجن الناصرية و سجون أخرى 2623شباط  0اعتقل بعد انقالب ........(،)..... عبد حاج حميد .618
اعتقاله يمكن له  توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت  ........(سوق الشيوخ،) حميد حسين .616

 .مراجعتها الستالم الوثيقة
 (علي الظاهري من امل. )شباط 0اعتقل اثر انقالب (   ، معلم)....حميد حسون ظاهر   .640
  .0690اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل المجلس العرفي العسكري الثاني  (الصويرة، مساح)  حميد رحيم .643

 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(شطرة،)  رزاق حميد  .642
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 (ميل باسم كمونة. )في النجف 2623انقالب اعتقل اثر ( النجف، عامل طابعة)حميد رسول الدالل    .641
شباط بفترة ضمن تنظيم  ٨أعتقل بعد ( من سكنة دور السكك في العطفية، نجار في الكاظمية)حميد رشيد اآلوسي   .644

 (هوتميل هادي دمحم) .3691ال يعتبر من معتقلي انقالب  .-تنظيم سليم الفخري -اللجنة الثورية 
-- الموصل-- قبع أبو بيت موقف (ومهنته؟مدينته؟ ) سعدهللا  حميد  .645
، وحكم عليه وارسل لسجن الحلة، كان ممثل السجناء عند 3691اعتقل اثر انقالب  (مدرس ،ديالى)  حميد سعود  .649

 (الناشر الشبيبي. )فنقل كعقوبة لنقرة السلمان، متوفي ألسمه االدارة، استنكر براءة بأسم مشابه
 .بغداد/ اسمه في وثيقة بمديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(ناصرية،)  شاكر حميد  .647
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة توجد له . سجن العمارة (مدينته؟ ومهنته؟) حميد شاكر محمود  .648

 .حكوميتهمالذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء م 2625-2-24في  22الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

، ذكره زميله في السجن الراحل 3694/ 91سجن الحلة (ضابط صف قوة جوية، ).....   حالوب حميد شلتاغ  .646
ختطف من ا .حكم عليه بخمس سنوات .355في مجموعته الشعرية الكاملة ص ( دعابة سجين)علي دمحم الشبيبي في قصيدة 

 (37)له ي سجن الحلة صورة جماعية  .ُدفن أية ُحفرةوُصفي وال يُعرف في  قِبل جالوزة البعث في السبعينيات
في بغداد وزج به في النادي  6/2/3691اعتقل يوم ( طالب جامعيالسماوة، )حميد صادق باقر زين العابدين   .650

  (منه تأكيد والمعلومات. )سنوات قضاها في سجن الحلة 1األولمبي، وحكم عليه 
 توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  ........(الجزائر،) حميد صدام الخيون  .653

 .مراجعتها الستالم الوثيقة 
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) حميد عبد الحسين  .652
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)شعيرة   الحسين عبد حميد  .651
لمشاركته في  2623 ايلول 3ونفذ به حكم االعدام يوم اذار  6اعتقل يوم  (اول. ، جالموصل)حميد عبد الرضا    .654

 (وابن عمه كتاب شهداء الحزب) .250، صورة حركة فايدة، وكان والده حاضرا بالصدفة لزيارته فشاهد اعدامه
  (30/4/2025الشبيبي في . معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء )    االسدي دمحم هللا عبد حميد  .655
كتاب سحب اليد صورة . شباط 6شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( الناصرية، معلم مدرسة الطليعة) سندال عبد حميد  .659
 (الشبيبي. )217
 .السياسيين في الحلةلديه معاملة في مؤسسة السجناء  (مدينته؟ ومهنته؟)حميد عبيد حسن مهجهج   .657
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة توجد له . سجن العمارة (مدينته؟ ومهنته؟) حميد عناد عباس  .658

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 (من عاصم عبد الرزاق)عذب ثم سحقوا جثمانه بالدبابات وسط كركوك .....( كركوك، )  حميد عودة  .656
 (من نعيم زهيري) (مدينته؟ ومهنته؟) عودة والي حميد  .690
 .بغداد/ اسمه في وثيقة بمديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(ناصرية،)  عيال حميد  .693
 (تأكيد ناصر الثعالبي)اعتقل ايام االنقالب وسجن في النقرة وبعقوبة  (البصرة، عامل) غضبان حميد  .692
 .هارب من سجن الحلة سنة بغداد 20 محكوم  ........(،بغداد) حميد غني جعفر  .691
  ........(،سدة الهندية) حميد فرحان   .694
 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(ناصرية،)  كنو حميد  .695
تأكيد عزت ). 98ز 97وكان في نقرة السلمان عامي  3695اعتقل صيف  (طالب ،القوش) حميد كوركيس سكماني  .699

 (دمحم الشبيبي/  شباط 0ليس من معتقلي انقالب )(   يوسف اسطيفان
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) منصور لعيبي حميد  .697
 .بغداد/ اسمه في وثيقة بمديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(ناصرية،)  مجيد حميد  .698
في موقف الدبيسات، 2623شباط  0اعتقل اثر انقالب ( قلعة صالح، طالب/ميسان)حميد مجيد حمادي الموسوي   .696

 (ميل من ابنه شهيد حميد. )وصدر عليه حكم سنة وستة اشهر ونقل الى سجن الحلة
  (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) عدس مجيد حميد  .670
توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  ........(البطحاء،) حميد مهدي دمحم النجار  .673

 .مراجعتها الستالم الوثيقة  
-6-5  لغاية 3691-4-39مرسوم جمعيات من  35/34 اعتقل وفق المادة ........(حلة،) حميد هادي الشاله  .672

 .في امن الحلة حسب الوثيقة الموجودة لدينا 3691
 . ....................... (عمارة،عريف بحرية) حميد ياسين الساعدي  .671
في سجن الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في  (8) توجد له صورة  ........(،).....الحلوائي دمحم علي  حميد  .674

 .518ذكريات التنوير والمكابدة ص -كتاب الراحل علي دمحم الشبيبي 
 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(القلعة،) انطوان  حنا  .675
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شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني بقرار  8اعتقل اثر انقالب  (الصويرة، معلم) حنا بطرس الحسينى .679
 (سعد كامل وثيقة من سالم) .2و 326/3صورة . وحكم عليه 10/33/3694بتاريخ  413/691التجريم المرقم 

ارة وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزتوجد له . سجن العمارة (مدينته؟ ومهنته؟) حنا بولص ايشوع .677
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) (مظفر ابو) دانيال حنا .678
على يد عصابات  واستشهد تحت التعذيباعتقله االنقالبيون ( بغداد، عامل/ كويسنجق) -أو جمال ماربين-  حنا ماربين .676

 (كتاب شهداء الحزب. )204الحرس القومي في قصر النهاية، صورة 

 في واودع  3691 عام انكلترا - الهندسة كلية في دراسته من عودته بعد اعتقل  (مدينته؟ ومهنته؟)  عبيا يوسف حنا .680
 . المعظم باب في العام السجن
 .بغداد/ اسمه في وثيقة بمديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(ناصرية،) دمحم حاج حنون .683
 .بغداد/ اسمه في وثيقة بمديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(شطرة،) دمحم ناجح حوزان .682
مراجعتها   توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  (الفهود،عامل) حويجة حيوم .681

 .الستالم الوثيقة
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها). (نقرة السلمان)  عودة حياة .684
 (30/4/2025في الشبيبي . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) عباس حياوي .685
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) حيدر الصبي .689
 (من باقر سلمان الربيعي). اعتقل ايام االنقالب وزج به في معسكر الرشيد...( ، )...حيدر علي الحسني  .687
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا . سجن العمارة  (مدينته؟ ومهنته؟) حيدر عيدان .688

 الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 

 حرف خ
 .من اهالي النعمانية الكوت والحلهسجن  (الصويرة، معلم في النعمانية)   خالد اشكير .686
وأخرى في  جماعية (17)في سجن نقرة  صور جماعية من مجموعة قطار الموت، له (اول. ،م)..... خالد الخالدي .660

  (من ايليا شمعون بويا) .(321)سجن الحلة 
  (تأكيد باقر سلمان الربيعي) .نقرة السلمان اءسجناعتقل ايام االنقالب من  (،شاعر)..... نخالد الخشا .663
 ........................ (اول. ،م)..... خالد الدراجي  .662
 (تأكيد من عبد االمير صادق.  )شباط 8اعتقل اثر انقالب شخصيه معروفه  ( النعمانية، مزارع) خالد السيد دمحم االمامي .661
 زميل رضا موسى من الكاظميه نقرة السلمان  ........(،).....   خالد الشيخ .664
من . )3673قتل امام بيته عام اعتقل على اثر انتفاضة حسن سريع، ( البصرة، موظف شركة التمور)خالد الفياض   .665

 (مانع السعدون
-- الموصل--الخزرج شرطة موقف ........(،).....العمر  خالد .669
 . ....................... (،دكتور).....  خالد العيبي .667
 (30/4/2025الشبيبي في . معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء )(   سجن البصرة)  خالد جابر .668
تأكيد عزت ) -الموصل-الخزرج شرطة موقففي  94اعتقل ايام االنقالب وحتى عام  (معلم ،الموصل)  حاوة خالد .666

 (يوسف اسطيفان
، له في نقرة السلمان صورة جماعية 3691اعتقل اثر انقالب  (اول طيار. بصرة،م)  االورفلي  خالد حبيب .3000

 (رسالة بريدية مجيد أحمدتاكيد (. )334)
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)(.  حركة حسن سريع)  حسن خالد .3003
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) غفور حسين خالد .3002
 .االنقالب المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير أيام  ........(،الديوانية) خالد حمادي .3001

 .بغداد/اسمه في وثيقة بمديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(شطرة،) هللا خير خالد .3004
 (حاج خالد) .مقر الحرس القومياعتقل في الكاظمية في ( بغداد، طالب) خالد داود دمحم .3005
 .بغداد/اسمه في وثيقة بمديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(شطرة،)  هادي سيد خالد .3009
والذي قاد السرب في قصف مقر الشواف في  2656آمر السرب الخامس عام ( ، رئيس اول طيار)...خالد سارة   .3007

 (باقر سلمان الربيعيمن . )2623اعتقل ايام االنقالب الفاشي عام .. الموصل

تأكيد باقر ). اعتقل ايام االنقالب من سجناء نقرة السلمان (اول طيار.،م)..... الزبيدي فهميدمحم  خالد شفيق .3008
 (وعدنان الظاهر سلمان الربيعي

تأكيد باقر ). اعتقل ايام االنقالب وحكم عليه بخمس سنوات وم سجناء سجن الحلة (اول. ،م).....    خالد صالح .3006
 (سلمان الربيعي
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 توفي. سجن نقرة السلمان (اول.،م)..... خالد طه درويش .3030
صورة . 37/5/3691واطلق سراحه يوم  3691شباط  30اعتقل يوم ( بغداد، موظف)خالد عبد الفتاح علي  .3033
 (هوتميل منه. )279

 ........................ (،مالزم)..... خالد عمران  .3032

، -علي الغربي 34/23-اعتقل ايام االنقالب وصدر حكم عليه مع وقف التنفيذ قرار ....( علي الغربي، )خالد عيدان   .3031

 ( Krar Alameeهوتميل )(. 206و  200)الحظ وثيقة 

  ........................ (،محامي)..... خالد عيسى طه .3034

كتاب سحب اليد . شباط 6شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( الناصرية، معلم مدرسة المعالي) خضير غني خالد  .3035
 (الشبيبي. )217صورة 
  ........................ (،دكتور).....  لعيبي خالد  .3039
 سجن نقرة السلمان (،رئيس)..... خالد دمحم خالد .3037
 من المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير أيام  ........(،الديوانية) خالد دمحم عبد هللا  .3038

 .االنقالب 

تأكيد باقر ).  اعتقل ايام االنقالب من مجوعة قطار الموت وحكم عليه بخمس سنوات  (اول. ،م).....   خالد ناصر .3036
 (سلمان الربيعي

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) الشالل نايف خالد .3020
 (30/4/2025الشبيبي في . معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء )   .(نقرة السلمان)  خالد ياسر .3023
طبيب    من قبل الحرس القومي  امصطفى العاني وتم اعتقالهالدكتور زوج  (، دكتورة)..... يئخالده الطا .3022

 .االسنان عبد الرزاق الزهير
تأكيد ) .حكم عليه بخمس سنوات. الموتاعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار   (رئيس،).....خالص عبد الرحمن  .3021

  (باقر سلمان الربيعي
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .اعتقل في النادي االولمبي خالص عزمي  .3024
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  اقتصادي   خالص محي الدين .3025

 (ميل ابو سيفان. )3691شباط  8أعتقل اثر انقالب ( ، جندي متطوع)....خام هيدو دنخا   .3029
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)    شريف خريبط .3027
هوتميل لطفي . )242، صورة بدون اية محكمة تمت تصفيته في قصر النهاية( بغداد، رائد)السعدي  علي خزعل  .3028

 (شفيق
-- الموصل -- الشط باب موقف.....( الموصل، )   الثالثة  خزعل .3026
 (ضابط، ).... خزعل جاسم الخلف الجماس .3010
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)    جعفر خزعل .3013
 .من المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير أيام االنقالب .....( الديوانية، )خزعل حمادي  .3012

 (تأكيد مانع السعدون. )2623شباط  0اعتقل اثر انقالب ( الهارثة، جندي/البصرة) عذافة سوادي خزعل .3011
 (بيعيتأكيد باقر سلمان الر). اعتقل ايام االنقالب من معتقلي سجن رقم واحد( ، رئيس اول)....خزعل شلش  .3014
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي). اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت(  طيار .، م)....  خزعل فتحي  .3015
سحب اليد كتاب . شباط 30شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( الكرمة، معلم مدرسة الكرمة/ الناصرية) خزعل فيروز .3019
 (الشبيبي. )217صورة 
 .السلمان ضابطنقرة /من اهالي النجف/خزعل معله  .3017
 في سجن نقرة السلمان( النعمانية، معلم) خزعل مهدي  .3018
 --الموصل-- قبع أبو بيت موقف.....( الموصل، )  توفيق  خسرو .3016
 ( كتاب شهداء الحزب. )واستشهد تحت التعذيب الوحشيشباط  0اعتقله انقالبيو ....( الدغارة، )خشان كاظم   .3040

 السلمانخضر البياتي العقيد الركن سجن نقرة  .3043
 —الموصل-- قبع أبو بيت الظاهر موقف خضر .3042
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة (مدينته؟ ومهنته؟)   خضر مظلوم عبيس أبراهيم .3041

صدر حكم االعدام بحقه ثم . شباط وتعرض ألقسى انواع التعذيب 0اعتقل في  (مالزم) المالكي مهنا خضر .3044

  (المالكيل خلف يهوتم.   )خفف للمؤبد
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / عباس الرفاعي خضر .3045
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ خضر عباس حسون شبع .3049

 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  2623شباط  0اعتقل بعد انقالب/ الشهيد عبد خضر .3047
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والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق  (مدينته؟ ومهنته؟)   الناصريةالقيسي  دمحم خضر .3048
 .بغداد/

 (ميل يوسف عطا. )2623اعتقل ايام انقالب ( زراعي في االصالح الزراعي سالكوت، مهند) ؟؟؟؟ خضير .3046
والسجالت في وزارة الثقافة وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق . سجن العمارة (مدينته؟ ومهنته؟) خضير معارج .3050

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 
 وسجن الحلة 3سجن رقم / موسيقى يعمل في اإلذاعة كفيف البصر  (مدينته؟ ومهنته؟) خضير تقي .3053

بتاريخ  واحيل للمجلس العرفي العسكري  2623بعد انقالب شباط سجن  (مدينته؟ ومهنته؟)  خضير حاج عبود شهيدة .3052

من  255جمعيات ولم يثبت ضدهم اي دليل وتقرر االفراج عنهم وفق المادة  43ق ع ب و/32/2وفق المادة  20-3-2623

  .233/624االصول واطالق سراحهم ان لم يكونوا موقوفين لسبب اخر حسب قرار الحكم
 (30/4/2025الشبيبي في . معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء )   حسن خضير .3051
 (الرسميه الكوت متوسطة مديرالكوت، )  الدعج عبّاس خضير .3054
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .(نقرة السلمان)    خضير عباس الزبيدي .3055
  (203، 26)له في سجن نقرة السلمان صور جماعية  ( السماوة، كاسب) السماوي عباس خضير .3059
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)   الالمي عباس خضير .3057
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ....(، الناصرية)  عباس  خضير .3058
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة  (مدينته؟ ومهنته؟)حسين هادي خضير عباس .3056
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت .....( ، الناصرية)  عبد  خضير .3090
وحكم  -جب المندالويالنائب ضابط ر-اعتقل اثناء حركة حسن سريع بعد اعدام بن عمه .....( بغداد، )خضير عزيز   .3093

 (هوتميل من مالك حسن علي. )2620وخرج من السجن عام  ه خمس سنواتليع

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)   خفيف عبيد عبيس .3092
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة . سجن العمارة  (مدينته؟ ومهنته؟)خضر هاشم جواد  .3091

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 
 ....(، محامي)   خلف الطائي .3094

تأكيد )  .نقرة السلمان جنسي ف 349صورة جماعية شباط، له  8اعتقل اثر انقالب  ( البصرة، عامل) خلف بديوي .3095
 (عبد االمير صادق

يرجى ممن ثبت األسم ان يرسل معلومات أكثر عنه لتمييزه ) .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة  (مدينته؟ ومهنته؟) خلف جودة  .3099
 (الشبيبي. 10/4/2035عن األسم التالي، وإال يعتبر تكرار لنفس الشخص التالي 

 (من الشبيبي 36صورة ) نقرة السلمان (مدينته؟ ومهنته؟) خلف جودة .3097
اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت  ...(، الناصرية/السوق)  خلف حاجم .3098

 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
 .بغداد/حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية / الشطرة حسن خلف .3096
    (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)     حسين خلف .3070
 رحيمة، من المعتقلين بعد حركة حسن سريع مؤبد خلف .3073
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ....( ، الناصرية)  زيدان  خلف .3072

 (تأكيد لطفي شفيق. )2623شباط  0اعتقل اثر انقالب ( ركن اولالرئيس ، )...خان  خلف سيد .3071

   (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) شناوة خلف .3074
   (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  خلف عباس الترف .3075
في  42-24حسب كتاب السجن المرقم س 623-3-0 سجن الكوت بتاريخ اودع وقد ....(، العزيزية )   علي  خلف .3079

6-3-2623. 
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا . سجن العمارة   (مدينته؟ ومهنته؟) خلف عبد جبر .3077

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22المرقم لكتاب مديرية سجن العمارة 
كتاب . شباط 31شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( الجزائر، معلم مدرسة البطائح/ الناصرية) خلف لطيف الخزاعي .3078

 (الشبيبي. )217سحب اليد صورة 
    (30/4/2025الشبيبي في . وغيرهارجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ ) جاسم دمحم خلف .3076
   (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  نهاي خلف .3080
 (محامي، )....  خلوق امين زكي .3083

تأكيد مانع . )0690شباط  8اعتقل اثر انقالب ( ناحية الهارثة، وكيل سركال/ البصرة)"  ابو فيصل"خليفة الجنديل  .3082

 (السعدون
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وثبت في معسكر سعد، حكم لسنتين  32/2/91اعتقل يوم ( نائب ضابط مركب اسنان)الجنابي فليح  خليل إبراهيم .3081
 (هوتميل منه)  (21و  37صورة رقم )توجد له صورة .  212و 213الحكم في دفتر خدمته، صورة 

-3-20واحيل للمجلس العرفي العسكري بتاريخ  2623سجن بعد انقالب شباط    (مدينته؟ ومهنته؟) خليل ابراهيم علكم .3084
من االصول  255جمعيات ولم يثبت ضدهم اي دليل وتقرر االفراج عنهم وفق المادة  43ق ع ب و/32/2وفق المادة  2623

 .233/624واطالق سراحهم ان لم يكونوا موقوفين لسبب اخر حسب قرار الحكم
 (محامي، ).... خليل الشيخ علي .3085

( 36)له صورة . نقرة السلمانمن سجناء  3691شباط  8اعتقل اثر انقالب  (طالب ،الناصرية) خليل الفخري .3089
 (من الشبيبي).جماعية في سجن نقرة السلمان

-- الموصل--الخزرج شرطة المصور موقف خليل .3087
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة   خليل بدران ياسر خليل .3088
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ....(، الناصرية)خليل  بهجت خليل .3086
 (من باقر سلمان الربيعي). اعتقل ايام االنقالب وزج به في معسكر الرشيد...( ، )...خليل تيتة   .3060
 (الشبيبي. )شخصية أجتماعية ووطنية ونصير سلم معروفة في النجف  .(طب لنجف،ا)   خليل جميل جواد .3063

   (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)       خليل حاج حسون .3062
تأكيد باقر ). بعقوبةوسجن  نقرة السلماناعتقل ايام االنقالب من سجناء (  مالزم أول ،)....  خليل حسون السعدي .3061

 ( سلمان الربيعي

   (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  الحريري حسين خليل .3064
في موقف القوة السيارة في الموصل، صدر حكم  3691اعتقل في تموز ....( بحزاني، /بعشيقة)خليل خدر عيسى    .3065

هوتميل . )3695ة، تم قضاء السجن في سجن الحلة، واطلق سراحه في حزيران عليه سنتين باالشغال الشاقة وسنتين مراقب
 (من صبحي خضر حجو

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/الكرمة خليل خلف .3069
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 --الموصل -- الشط باب رشو موقف خليل .3067
في موقف القوة السيارة في الموصل، واطلق  3691اعتقل في تموز ....( بحزاني، /بعشيقة)خليل قوال خدر  .3068

 (هوتميل من صبحي خضر حجو. )سراحه بعد أشهر
اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت  ....(، الناصرية/لقلعة) خليل كريم جنديل .3066

 .مراجعتها الستالم الوثيقة اعتقاله يمكن له
 (عن ابو الحب). في مركز شرطة كربالء 3691شباط  8اعتقل اثر انقالب  (كربالء، تاجر) خليل كماز .3300
 (تأكيد عبد االمير صادق).  اعتقل في االنقالب، في سجن الكوت ( عاملالكوت، )  خليل مال ابراهيم  .3303
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....( ،الشطرة)مهدي  خليل .3302
تأكيد باقر سلمان )سنوات  5حكم . 2623شباط  0اعتقل اثر انقالب ( طيار رئيس، )....خليل دمحم الداغستاني   .3301

 (لطفي سعيد شفيق الربيعي و
للمجلس العرفي العسكري الثاني بقرار شباط، واحيل  8اعتقل اثر انقالب ( مهنته؟الصويرة، )خليل دمحم مراد  .3304

 (سعدكامل وثيقة من سالم ) .2و 326/3صورة . 10/33/3694بتاريخ  413/691التجريم المرقم 
تأكيد عبد األمير ). اعتقل ايام االنقالب وتنقل بين سجون النقرة والحلة والرمادي....( الموصل، ) خليل هبالة  .3305
  (صادق
    (30/4/2025الشبيبي في . عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها رجاء معلومات أكثر) مهدي خماس .3309
   (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  .(نقرة السلمان )   خير هللا عبود  .3307
لطفي تأكيد . )من سجناء سجن الرمادي. 2623شباط  0اعتقل اثر انقالب  ( م أول ، )... خيري جابر الشهابي .3308

 (شفيق
   (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .(نقرة السلمان)  خيري حطاب  .3306
   (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) زغير خيري .3330
   (30/4/2025الشبيبي في . وغيرهارجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ )  ياسين عبود خيري .3333
نقل لقصر النهاية وعذب، ونقل  3691شباط  8، بعد 3692اعتقل في ايلول  (معلمبغداد، ) خيري يوسف الحيدر  .3332

 ( هوتميل من ابنته ايمان) (69)له صورة في سجن الحلة  .سنوات 4لخلف السدة والفضيلية، وسجن الحلة حيث امضى 
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  (ومهنته؟ مدينته؟) الرفاعي حسن خيون .3331
 .من المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير أيام االنقالب ....(الديوانية، )خيون صاحب  .3334

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة (مدينته؟ ومهنته؟) خيون عباس محمود شناوة .3335
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 حرف د
 (كتاب شهداء الحزب. )شباط 8على يد انقالبي  استشهد تحت التعذيب....( السماوة، )داخل حميدي  .3339
اعتقله االنقالبيون ومارسوا عليه التعذيب الوحشي ثم اصطحبوه خارج بغداد  ( الرميثة، كادر حزبي)  داخل حمود .3337

تأكيد عبد كتاب شهداء الحزب و. )242صورة . وأجهزوا عليهم بالرصاص ودفنوا في مقبرة جماعيةمع مجموعة من رفاقه 

  (األمير صادق
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة (مدينته؟ ومهنته؟) داخل عبد هدار حسين .3338
 (شهداء الحزب. )من قبل انقالبيي شباط "شهيد"حكم االعدام به تم تنفيذ ( الموصل، مهنته؟)داود األسود  .3336
، بالتعذيب البربري قصر النهايهتمت تصفيته في اعتقله االنقالبيون و (ركن زعيمبغداد، )الجنابي  سلمان ودودا .3320

 (تأكيد لطفي شفيق) .244صورة 

 (تأكيد عبد االمير صادق) .من سجناء نقرة السلمان.....( البصرة، )  ود خشتي ودا .3323
 (محامي مدينته؟،) داود خماس  .3322

اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل المجلس العرفي العسكري الثاني  (، طالبالصويره)   ود ذويب ودا .3321

0690. 

اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل المجلس العرفي العسكري الثاني   (ومهنته؟مدينته؟ )  داود سالم المراد .3324

 (الشبيبي/ أليس هو نفس الشخص التالي، رجاء لمن ثبته يكتب لي إيضاح) .0690

شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني بقرار  8اعتقل اثر انقالب ( مهنته؟، الصويره )داود سالم مراد  .3325
 (وثيقة من سالم كامل سعد. )وحكم عليه 2و 326/3صورة . 10/33/3694بتاريخ  413/691المرقم  التجريم

اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل المجلس العرفي العسكري الثاني  (طالب الصويره) د سلمان العبد وداو .3329

0690. 

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ....( ، الناصرية) يوسف  سلمان دوداو .3327
توجد له صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في   (النجف، مدرس)  الداللد مال سلمان وداو .3328

 (33صورة . )-517ذكريات التنوير والمكابدة ص -كتاب الراحل علي دمحم الشبيبي 
 (تأكيد عبد االمير صادق) .من سجناء نقرة السلمان....( البصرة، )  داود يصغ  .3326
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ...(، الناصرية)   جبرائيل  داوود .3310
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) داوود خماس .3313
شهر تنقل بين عدد من  22ولمدة  2623آذار  27اعتقل يوم ( بغداد، معلم في مدرسة الشواكة)رومي مسلم  دحام .3312

 (*جالل دحام. )المعتقالت
، 3691من معتقلي 3691شباط  8مندائية اعتقلت اثر انقالب   (طالبة كلية الطب بغداد،)    الخميسي دالل محارب .3311

وتعرضت للتعذيب مع رفيقتها ليلى الرومي على أيدي زمالئها من طلبة الكلية عبد الكريم الشيخلي وآخر أصبح وجها سياسيا 
 (منيرة أوميد مع روناك رفيق. ، ومن مقابلة دمن نعيم زهيري) ! معروفا اليوم

   (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .دلي مريوش عامل نقابي  .3314
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت ....( ، الناصرية) دنحا  داود دنحا .3315
   (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) السامرائي دينار .3319
كتاب سحب . شباط 33شباط يوم  8اعتقله انقالبيو ( السوق، معلم منسب لثانوية السوق/ الناصرية)  دينار مغشغش .3317

 (الشبيبي. )217اليد صورة 
 

 حرف ذ
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / كريم الشطرة ذايب .3318
تأكيد ). اعتقل ايام االنقالب من مجموعة قطار الموت، حكم عليه بخمس سنوات ( طيار. الموصل، م)  ذنون سلطان .3316

 (باقر سلمان الربيعي
 م اول طيار سجن نقرة السلمان ذنون يونس .3340
   (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .سجن نقرة السلمان/ذو النون الحاج داود .3343
 .في الموصل 2623 شباط 0اعتقل بعد انقالب / ذو النون يونس .3342
-- الموصل-- قبع أبو بيت عبايجي موقف ذوالنون .3341
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ...(، الناصرية)   جابر ذياب .3344
    (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) شرشاب ذياب .3345
   (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) (سرحان ابو)كزار ذياب .3349
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 حرف ر
يوم  -الكرادة خارج-شباط في بغداد  0اعتقلت من قبل انقالبيي ( بغداد، ربة بيت)رابحة نوري عبد الرزاق الحكيم   .3347

  (ميالد عبد السالم ابنة المعتقلة. )2622سراحها عام وصدر حكم بحقها ثالث سنوات واطلق  2623شباط  24
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ....( ، الناصرية)  العودة  دمحم راشد .3348
من باقر سلمان . )اعتقل ايام االنقالب وحكم عليه يستة اشهر في سجن بعقوبة( ، رئيس اول)...راضي جدوع  .3346
 (الربيعي
   (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) البطاط خلف جعفر راضي .3350
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة . سجن العمارة (مدينته؟ ومهنته؟) راضي سيد جعفر .3353

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 
من سجناء نقرة السلمان شارك في حركة حسن سريع لكنه جبن ولم ينفذ (  ، رئيس عرفاء).....  شلتاغ راضي .3352

 (تأكيد باقر سلمان الربيعي)!  المهمة التي كلف بها
، وسحبت يده بموجب برقية 2623شباط  6م اعتقل يو( معلم مدرسة االعتماد ؟،مدينته)راضي محسن جبارة  .3351

 (سعد كامل وثيقة من سالم. )2و 2صفحة 220الحظ صورة . 22/2/2623والمؤرخة في  0200مديرية التعليم العامة المرقمة 

في  256   حسب كتاب مديرة شرطة الحلة 3691-2-33اعتقل في (  معلم برنون)   راضي عبود الحميد .3354
32-2-3691. 

اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت    ....(، الناصرية/القلعة)    راضي مونس .3355
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 (تأكيد لطفي شفيق. )وهرب من المعتقل 2623شباط  0اعتقل اثر انقالب  ( م أول  ،)... راغب عبد الهادي .3359

رقم األضبارة  .3691نيسان  6شباط واطلق سراحه  6اعتقل يوم  (ثانوية طالب، كربالء) رأفت عباس الحمداني .3357
 (الشبيبي) !الصيغة األصلية لدى دمحم علي الشبيبي( 3صورة رقم ). برء في المحكمة لعدم توفر األدلة( 3013/91)

له في سجن النقرة صورة  .حكم عليه بسنتين من مجموعة قطار الموت، (طبيب عقيدبغداد، )  رافد صبحي أديب .3358
  (تأكيد باقر سلمان الربيعي)  .جماعية( 17)

 69حسب كتاب معاونية أمن الحلة  3691-2-39اعتقل في  (مدرسة االبراهيميةالمدينة؟؟،)هدي الحديثي رائد م .3356
 .3691-2-37في 

هوتميل ) .وتم اعدامه حسن سريعاعتقل اثناء حركة الشهيد ( ، نائب ضابط-حي االكراد-بغداد )رجب المندالوي    .3390
  (من مالك حسن علي

 (تأكيد ناصر الثعالبي) .من سجناء نقرة السلمان  (البصرة، عامل)  رجب خميس .3393
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة  مزعل رحمن .3392
 (ميل عطا يوسف). 2623اعتقل ايام انقالب ( مدرس انكليزي/ الكوت)رحيم السلعدي   .3391
 (عسكري) الماشطة رحيم .3394
   (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  رحيم حسن .3395
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ....( ، الشطرة)   حسن  رحيم .3399
 .بغداد/وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في ....( ، الشطرة)   حسون  رحيم .3397
 (ميل عطا يوسف. )2623اعتقل أيام انقالب (  الكوت، معلم وشاعر)رحيم فرحان   .3398

   (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) الخميسي عالوي رحيم .3396
 (ميل عطا يوسف. )2623أيام انقالب اعتقل ( الكوت، معلم)رحيم عبيد الشمري   .3370
لغاية  متعددةونقل الى اماكن  3691شباط  8اعتقل بعد انقالب  (؟؟؟المدينة والمهنة رجاء) رحيم دمحم كاظم علي .3373

28-5-3691 . 

 (ميل عطا يوسف. )2623اعتقل أيام انقالب ( الكوت، طالب)رحيم هادي   .3372

   .جماعية( 42) له في سجن الحلة صورة....(  ،)....رحيمة داود   .3371
    (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) مهودر رحيم .3374
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ....( ، الناصرية)  رفيق  رحيمة .3375
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ....(، الناصرية)  المشهد  احمد رزاق .3379
  ....(، شاميه)   رزاق اسماعيل  .3377
   (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  جبار رزاق .3378
 اعتقال موقت ( معلم، المدينة؟؟)   رزاق حاج مهدي العبود .3376
. اعتقل ايام االنقالب وتنقل بين سجن الحلة وبغداد، دام اعتقاله ما يقارب السنة( بغداد، صائغ)رزاق حامي حاجم  .3380

 (-بنت شقيقه–هوتميل أميرة حامي )
 (هوتميل من بشار قفطان)  متوفي (الحي، معلم) رزاق حسون التميمي .3383
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 (هوتميل هادي دمحم. )3691ثر انقالب أعتقل ا( علوم الحياة/بغداد، طالب كلية التربية )رزاق حميد   .3382
   (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) رزاق خطاب  .3381
تأكيد باقر ). حكم عليه بخمس سنوات. اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت( أول. ، م).... رزاق دواي  .3384

 ( سلمان الربيعي

آذار ورحل للنجف، وحكم عليه  2شباط في بغداد يوم  0اعتقله انقالبيو ( النجف، كادح)الخفاجي  رزاق زيدان جواد  .3385

 (خالد سلطان. )سنوات 5سنوات ثم خفض الى  7

 (من الشبيبي)  (64)له صورة جماعية في النقرة . اعتقل في كربالء وسجن (طالب نجف،) رزاق سبيس .3389
 .سجن الحلة....(  ، المحمودية)  البياتى شالل شعالن رزاق .3387
   (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) كرم علي رزاق .3388
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ....( الشطرة، )    عليان رزاق .3386
 .بغداد/في مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة  ....( ، الرفاعي)  غالم  رزاق .3360
شرطة الحلة  حسب كتاب مديرية  3691-2-33اعتقل بتاريخ  (معلم مدرسة الفالح المدينة؟؟،) رزاق دمحم جواد .3363
 .3696-2-33في  242

اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت  ...(، الناصرية/القلعة )   رزاق محمود .3362
 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 (تأكيد عبد األمير صادق. )، وهو شقيق الشهيد جورج تلو23اعتقل في شباط (  بغداد، محامي) تلو رزوق .3361
، 2623شباط  22اعتقل يوم ( المتنبي، معلم مدرسة النعمانية/الكوت) (أسم األب واللقب غير مقروء)رزوقي  .3364

. 2و 2صفحة 220الحظ صورة . 22/2/2623والمؤرخة في  0200وسحبت يده بموجب برقية مديرية التعليم العامة المرقمة 
   (سعد كامل وثيقة من سالم)

والسجالت  ية حفظ الوثائق اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مدير ...(، الناصرية/السوق )  رستم عبيد الراشد .3365
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 . 2623اعتقل اثر انقالب ( أول. ، طبيب م)....رسمي ابراهيم الركابي   .3369
 (محامي، )..... رسمي العامل .3367

   (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) رسول الحطاب  .3368
رجاء معلومات أكثر عنه اسمه الكامل، مدينته؟ ومهنته؟ ) .الجديد 4الحله قاعه :شاب من مقاومة الكاظميه  ؟؟؟؟؟؟ رسول .3366

   (30/4/2025الشبيبي في . وغيرها
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة (مدينته؟ ومهنته؟)  رسول كاظم عباس ناصر .3200
اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت .....(   ، الناصرية/القلعة )  رسول كريم .3203

 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
حكم لستة اشهر مع وقف التنفيذ وربطه بكفالة وفق ( 3013/91)رقم األضبارة / كربالء/رسول مجيد مستوفي  .3202
 (الشبيبي) !الصيغة األصلية لدى دمحم علي الشبيبي( 3صورة رقم ). ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41المادة 
   (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  رسول دمحم امين .3201
    (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) حبيب علي دمحم رسول .3204
 .اعتقل في النادي االولمبي بعد انقالب شباط/ الفنان المعروف ورفيق فهد في السجن)   رشاد حاتم .3205
اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق  ...( ، الناصرية/الفهود )  رشاد حسين الماجدي .3209

 .والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
 متوفي( شاعر)  رشدي العامل .3207

  بعد حركة حسن سريع اعتقل (مدينته؟ ومهنته؟)   غانم رشك .3208

 (الرئيس، )....رشيد العزاوي  .3206
توجد له صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في كتاب الراحل علي دمحم   ....(،).....  رشيد الترف .3230

 (8صورة . )-518ذكريات التنوير والمكابدة ص -الشبيبي 
   (30/4/2025الشبيبي في . معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء ) رشيد الناصري .3233
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة . سجن العمارة  ...(،)......رشيد اسماعيل دمحم  .3232

 .ء محكوميتهمالذي نص على اطالق سراحهم بعد انتها 2625-2-24في  22استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 
   (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) جمعة رشيد .3231
   من المعتقلين بعد حركة حسن سريع (مدينته؟ ومهنته؟)   خورشيد رشيد .3234

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ....(، الشطرة)  ساجت  رشيد .3235

 (هوتميل لطفي شفيق. )سنوات 5محكوم . 2623شباط  0اعتقل اثر انقالب ( ، نقيب)...رشيد شاكر العزاوي   .3239
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اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت  ....(، الناصرية/القلعة)    رشيد شياع .3237
 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

اعتقل ايام الزعيم قاسم في البصرة وارسل بعد االنقالب لسجن النقرة واطلق سراحه ( الكوت، معلم)رشيد طاهر   .3238

 (تأكيد عبد االمير صادق). 247له صورة جماعية  2620عام 
العتداء شنته مفرزة من أعداء الحزب على  استشهد أثناء مقاومة باسلة( والدة قره داغ، نصير)رشيد كريم حسن  .3236

 (كتاب شهداء الحزب. )3691اذار  32موقع سرتك يوم 
في  61معاونية امن  الحلة  حسب كتاب  3691-2-33اعتقل في / معلم الغليس/ رشيد عبد رشيد دمحم علي النداف .3220

 .لحلةالسجناء السياسيين في ا لديه معاملة في مؤسسة  37/3691القضية المرقمه -34-2
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  (مدينته؟ ومهنته؟)    علي الرفاعي رشيد .3223
 سجن نقرة السلمان توفي( رئيس ، )...   رشيد لفته  .3222
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ....( ، الشطرة)   مجيد رشيد .3221
 70حوالي عام  استشهد في قصر النهاية تموز وخريج بلغاريا ماستر اقتصاد 34ل العمارة قبل ومسؤ ؟؟؟؟رشيد  .3224

 .(صادق الكحالويمن )
 (29صورة ) .توجد لها صورة جماعية مع زميالتها في سجن بغداد المركزي ...(، )... روضة عبد اللطيف  .3225
 (30/4/2025الشبيبي في . عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء معلومات أكثر ) .سجن نقرة السلمان   رضا جتيوي .3229
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي). اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت( بغداد، مهندس مدني) رضا جليل  .3227
 مجهول واستشهد بالتعذيب ودفن في قبراعتقله االنقالبيون ...( والدة كركوك، )الحمداني ابراهيم رضا جليل  .3228

 (خالد حسين سلطان. )262صورة  2623آذار  6/20يوم  شهيدا 22خارج بغداد مع  جماعي
  (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) جنبوري رضا .3226
-22-27وهناك ما يثبت تمديد توقيفه لغاية  2623اعتقل بعد انقالب شباط   (مدينته؟ ومهنته؟)  رضا صالح شويليه .3210

 .2623-22-4حسب قرار حاكم التحقيق بتاريخ  2623
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة (مدينته؟ ومهنته؟)   رضا صالح عبود رضا .3213
   (30/4/2025الشبيبي في . مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء معلومات أكثر عنه، ) .قصر النهايه    رضا عبد الرزاق .3212
 (مقال جبار ياسر الحيدر) .شباط 8اعتقل اثر انقالب ( جراحالنجف، طبيب )  رضا عجينة  .3211

   (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  علي رضا .3214
   (30/4/2025الشبيبي في . مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء معلومات أكثر عنه، ) حركة حسن سريع مهدي رضا .3215
 السلماننقرة ( رياضي كمال االجسامالكاظمية، ) رضا موسى  .3219
 سجن السلمان....( ، علي الغربي)  رضا ميرزه  .3217
مع طفلتها عواطف وشقيقاتها وجية وساجدة  3691شباط  8اعتقلت اثر انقالب ....( بغداد، )رضية الصفار   .3218

 (منيرة أوميد مع روناك رفيق. ن مقابلة دم. )وشقيقها كاظم
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ...(، الدواية)   يونس رغيف .3216
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة / سجن العمارة (مدينته؟ ومهنته؟)  رفعت عبد هللا حسين .3240

  .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22مديرية سجن العمارة المرقم استنادا لكتاب 
 (دكتور/ طببغداد، )   رفعت علي الشيباني .3243

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) رفيق المحاد  .3242
 .بغداد /يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت .....(، الشطرة)  حسون  رفيق .3241
  توفي سجن نقرة السلمان (  م أول، )....  رفيق فائق  .3244
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  رفيق دمحم جواد .3245
 (30/4/2025الشبيبي في . ومهنته؟ وغيرهارجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ )  كرم ثامر رمضان .3249
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  موزان كاطع رمضان .3247
نفذ من المشاركين في انتفاضة معسكر الرشيد مع الشهيد حسن سريع، ( ، عريف....) -مجهول اسم االب-رمضان  .3248

 (لة لبشار قفطانمقا. ) 32/7/23به حكم االعدام يوم 
حكم عليها سبعة سنوات بعد حركة حسن . زوجة الشهيد ابراهيم دمحم علي ...(، )... القصاب لطيف دمحم رهبية .3246
 (29و  32صورة ) توجد لها صورة جماعية مع زميالتها في سجن بغداد المركزي. سريع

تأكيد ) .2623شباط  0بعد انقالب   بغداد في النساء سجن سجنت في( بغداد، عميدة كلية البنات)  خدوري روز .3250

 (روناك رفيق في مقابلة
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  روسي الترف .3253
هوتميل من شروق . )98اطلق سراحه صيفا  .للنقرةقصر النهاية ومنه الى ( بغداد، عامل) منصوراسكندر  روكسي .3252

 (جالل وليم
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 (محامي مدينته؟؟،)  رؤوف ديبس  .3251

رميا بالرصاص بأمر من المجرم العميد  0690 استشهد في ايلول( حلبجه، طالب اعدادية)رؤوف حمه سوفي احمد  .3254

 (شهداء الحزب. )صديق مصطفى

اطلق . شارك في مقاومة الكاظمية اعتقل وتنقل بين السلمان، الحلة والرمادي( الكاظمية، عامل) سلمان رؤوف .3255

 (تأكيد عبد االمير صادق). 20سراحه عام 
كتاب شهداء . )شباط 8على ايدي زمر انقالب  استشهد تحت التعذيب الوحشي( والدة حلبجه، جندي)رؤوف عزيز   .3259
 (الحزب
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت ......(  ، الناصرية)   بالل  حسن رياض .3257
 (ميل باسم كمونة)  .في النجف 2623اعتقل اثر انقالب ( النجف، طالب)رياض جريو   .3258

 سنوات 30/ ( الناصرية، طالب ثانوية)رياض عبد الكريم حبش  .3256
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) . سنة 35حكم     ريحان عبد هللا  .3290
 .3699 - 3691 عام من السلمان نقرة  (مدينته؟ ومهنته؟)   السبتي مشري مهلهل ريسان .3293
 عسكري كهربائي من معسكر فايده..ريسان مهنه الفتالوي .3292
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  ريمان عبد هللا .3291
ماري وزجة  مع شقيقتها 2623شباط  0اعتقلت اثر انقالب . شقيقة الشهيد ادمون يعقوب....( بغداد، )رينا يعقوب  .3294

 (منيرة اوميد مع روناك رفيق. من مقابلة د).  شقيقها ادمون
 

 حرف ز
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(، الشطرة)   سعيد  زامل .3295
العسكري الثاني بقرار شباط، واحيل للمجلس العرفي  8اعتقل اثر انقالب (  طبيب الصويرة، ) العميد  دمحم علي زاهد .3299

  (وثيقة من سالم كامل سعد. )2و 326/3صورة . وحكم عليه 10/33/3694بتاريخ  413/691التجريم المرقم 
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) نجم دمحم زاهر .3297
 من نعيم زهيري. 3691زاهرة عبد الفتاح قنب الزهيري من معتقلي  .3298
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ....( ، الناصرية)  عباس  جلول زاير .3296
  (من همام المراني) . اعتقل قبل االنقالب مع زوجته وواصل االنقالبيون سجنه  الطرفي زكي .3270
 (معاون طبي، النعمانيه)    زكي العاني  .3273
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة . سجن العمارة  (مدينته؟ ومهنته؟) زكي حاتم خلف .3272

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 
 (فميل عطا يوس. )في الكوت 2623من أهالي الموصل اعتقل ايام انقالب ( الكوت، مدرس)زكي حيوا   .3271
، من مجموعة قطار الموت، حكم عليه .2623شباط  0اعتقل اثر انقالب صابئي  (  م أول، ).... د الباديزكي رشو .3274

 (ولطفي شفيق تأكيد باقر سلمان الربيعي)متوفي . بخمس سنوات
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / صاحب الناصرية زكي .3275
اطلق . أعتقل أيام االنقالب وعذب تعذيبا شديدا وشلت يداه بسبب التعليق...( بغداد، )  سعيد الرحمن عبد زكي .3279

  (تأكيد عبد األمير صادق. )من نقرة السلمان 2624سراحه اواخر 
  .االيرانيه وارسل الى سجن الموقف العام الحكومةسلمته   زكي فرحان الخميسي  .3277

 (من نعيم زهيري)  ."سليم الفخري"الثوريين جماعة من زكية جابر عبد الزهيري  .3278
. شباط الدموي 8من قبل عصابات انقالب  استشهد بعد اعدامه رميا بالرصاص...(  العمارة، )زكي جلوب موسى   .3276
 (صور خالد. )202صورة 
 و 29 صورة) توجد لها صورة جماعية مع زميالتها في سجن بغداد المركزي ...(،)... (ام جواد)زكية شاكر  .3280

27) 
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا . سجن العمارة  .....(،)..... زكي شاني .3283

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 
 (77)ن له صورة جماعية في السج....( الطوز، ) الداودي خورشيد زهدي .3282
 شقيق الشهيد الضابط مهدي حميد   زهدي حميد  .3281
 .اعتقل بعد االنقالب  وأطلق سراحه بكفالة (مدينته؟ ومهنته؟)   زهدي زوران بطرس الداودي .3284
 من نعيم زهيري   (مدينته؟ ومهنته؟)  زهرون جبارة الزهيري  .3285

. من مقابلة د. )شقيقتيها آمنة وبتول وأطفالهنمع  2623شباط  0اعتقلت اثر انقالب ....( بغداد، )زهرة الحكيم   .3289

 (منيرة أوميد مع روناك رفيق
 (وصلني بالهوتميل)..................................  (، معلمة)..... زهرة عبد الرضا حبه .3287
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ددا ، ويذكر عنها عندما خاطبها مه3691أثر انقالب  في كربالء أعتقلت( كربالء، مدرسة أحياء)زهرة حميد مقبل   .3288
فأجابتهم بشجاعة لو عصرتموني ! أحد مسؤولي منظمة البعث في كربالء بأنه سيعصرها حتى يستحصلوا منها على األعتراف

 (من الشبيبي! )على وجوهكم( تقصد فضالتها.... )سوف لن تتلقوا سوى 
 (ومهنته؟؟اللغويمدينته؟ )   زهير احمد القيسي .3286

 شاعر شعبي زهير الدجيلي  .3260
واودع سجن  91شباط  6اعتقل يوم ( بغداد، مشاور قانوني للفرقة الثالثة في معسكر سعد)السعدي زهير هاشم  .3263

 (ميل زوجته انعام الجميلي. )أشهر 30رقم واحد وبقي معتقال بحدود 
 من اهالي خانقين سجن الرمادي زوران عبدالعزيز بيشتيوان .3262
   (30/4/2025الشبيبي في . وغيرهارجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ ) زويد الشريفي .3261
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت ....(، الناصرية)  بولص  زيا .3264
 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة  (مدينته؟ ومهنته؟)زيارة كاظم  .3265

 الحلهسجن عامل من الثوره    (ابو فريد)؟؟؟؟ زياره  .3269
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ....(، الناصرية)  حسن  زيد .3267
اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل المجلس العرفي العسكري الثاني / زيد على الحسون طالب الصويره .3268

0690. 

للمجلس العرفي العسكري الثاني بقرار شباط، واحيل  8اعتقل اثر انقالب ( ، معلمالصويره )زيدان جاسم دمحم الربيعى  .3266
 (وثيقة من سالم كامل سعد. )وحكم عليه 2و 326/3صورة . 10/33/3694بتاريخ  413/691التجريم المرقم 

 السماوة/زيدان حسان شبيل، موظف صحي .3100
 .347شباط، له صورة جماعية  8اعتقل اثر انقالب ....(  ،الكوت )   زيدان حيدر النداف  .3103
 موسيقي في الجيش زيدان خلف جندي .3102
 سنة 25من المعتقلين بعد حركة حسن سريع  (مدينته؟ ومهنته؟)رحيمة  زيدان .3101

   (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) هفند حسين الشيخ الدين زين .3104
في السجن العسكري رقم  التعذ يباستشهد تحت كان عامل بناء ، ( مكلف. السليمانية، ج)زين الدين سيد أمين   .3105

واحد ، المجموعة الثانية ، على يـد المجرم علي خليفة حيث قام بضربه على رأسه بشكل متواصل حتى خرج مخه من اذ نيه، 
 .ومن السخرية ان يكتب الطبيب تقريره بان زين الدين مات بشكل طبيعي بانفجار بالدماغ... ثم لّف ببطانية سوداء وأخرج 

 (بشار قفطان مقال) 
 

 حرف س
 سنة 02من المعتقلين بعد حركة حسن سريع   (مدينته؟ ومهنته؟)  محارب سابط .3109
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  (مدينته؟ ومهنته؟)  الفجر غيالن ساجت .3107
تأكيد من . )النادي االولمبي في االعظمية في 2623شباط  0اعتقل اثر انقالب   (بغداد، مهندس) ابراهيم ادهمساجد  .3108

 (شقيقه احسان أدهم
 .حكم عليه من محكمة أمن الدولة (مدينته؟ ومهنته؟)  الحسين عبد حمادة ساجد .3106
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي).  اعتقل ايام االنقالب من مجموعة قطار الموت( أولرئيس ، )... ساجد نوري  .3130

من . )مع شقيقاتها وجيهة ورضية وشقيقها كاظم 2623شباط  0اعتقلت اثر انقالب ....( بغداد، )ساجدة الصفار   .3133

 (منيرة أوميد مع روناك رفيق. مقابلة د

من عبد الخالق . )شباط وكانت في سجن النساء 0اعتقلت اثر انقالب ....( ، )....ساجدة حسين سالم المراني  .3132

 (المراني
في مركز  30/2/91من أصل كردي من كركوك، اعتقلت يوم (  بيت بغداد، ربة)جاويد ابراهيم ادهم عمر ساجدة  .3131

 (هوتميل من ياووز جاويد) .شرطة بني سعد شارع الكفاح، األمن العامة، سجن النساء
 ببغداد المحلية اإلدارة ملعب في أعتقلت-معلمة الحيدر، صَكر ياسر ساجدة .3134
 (شهداء الحزب. )به من قبل انقالبيي شباط استشهد بتنفيذ حكم االعدام (مهنته؟الموصل، )ساطع اسماعيل  .3135
اعتقلت  .زوجة الشهيد دمحم حسين ابو العيس( اديبة-ناشطة سياسية-خريجة كلية االداب بغداد، )   سافرة جميل حافظ .3139

شباط وتعرضت للتعذيب، ومن التعذيب الذي مورس معها ربطها بين جثمان زوجها الشهيد والشهيد سالم عادل  8اثر انقالب 

 (منيرة أوميد مع المناضلة روناك رفيق. من مقابلة د. )ة يومينلمد

تأكيد باقر ).  حكم عليه بخمس سنوات. اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت( أول. ، م)...الفارس  سالم .3137
 (سلمان الربيعي

   (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)   المظفر سالم .3138
   .سجن البصرة   (مدينته؟ ومهنته؟) سالم المياح  .3136
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وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة . سجن العمارة  (مدينته؟ ومهنته؟)سالم بدر محمود  .3120

 .محكوميتهمالذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء  2625-2-24في  22استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 
-- الموصل -- الشط باب جرجيس موقف سالم .3123
كتاب سحب اليد . شباط 30شباط يوم  8اعتقله انقالبيو ( السوق ، معلم مدرسة الرازي/ الناصرية) سالم حسن .3122
 (الشبيبي. )217صورة 
 .برطله سجن الموصل/  معلم/بّحو سعيد سالم .3121
 (. محترف حزبي) يوسف أبو الدكتور .سفر سالم .3124
  رئيس اول سجن نقرة السلمانسالم سلو  .3125
 .من سجناء نقرة السلمان  (مدينته؟ ومهنته؟)سالم عبدالحسن  .3129
له . الرمادي سجنو السلمان نقرة شباط في كربالء وحكم وكان في 8اعتقل اثر انقالب ( كربالء، طالب) عودة سالم .3127

 (من الشبيبي. )متوفي. في نقرة السلمان(  22) صورة جماعية 

تأكيد ) .من سجناء نقرة السلمان 2623شباط  0اعتقل اثر انقالب  ( مدير فندق شط العرب البصرة،)  سالم قنبر  .3128

 (مانع السعدون

هوتميل )جماعية  (50، 46، 42)له في سجن الحلة صورة  .اعتقل في الحي (الحي، عمل حر) سالم كاظم العطار .3126

 (و عطا يوسف من بشار قفطان
  (30/4/2025الشبيبي في . أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء معلومات ) شناوة كاظم سالم .3110
تأكيد )و (تأكيد عبد االمير صادق). كان في نقرة السلمان. 2623اعتقل ايام انقالب ...( البصرة، )  كتيباني سالم .3113

 (باقر سلمان الربيعي
-- الموصل--الخزرج شرطة بتي موقف متي سالم .3112
  (30/4/2025الشبيبي في . أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء معلومات )  السلمان محسن سالم .3111
يد كتاب سحب ال. شباط 6شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( اليعربيةالناصرية، معلم مدرسة ) البياتي علي دمحم سالم .3114
 (الشبيبي. )217صورة 
من ). حكم عليه بسنتين ونصف في سجن بعقوبة. اعتقل ايام االنقالب (اول طيار. ، م)....سالم محمود محي الدين   .3115

 (باقر سلمان الربيعي
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ...(، الدواية)   عبيد مال سالم .3119
شباط، وسحبت يده، كتاب  8 اعتقله انقالبيو( -غير واضحة-القلعة، معلم مدرسة / الناصرية)    العكيليسالم منشد .3117

 (الشبيبي. )218سحب اليد صورة 
 .من سجناء نقرة السلمان  -الكويتي الجنسية- سامي أحمد البدر .3118
 348)له صور جماعية  من سجناء نقرة السلمان( كادر حزبيالبصرة، )  (أبو وميض) سامي أحمد العامري .3116

 (الشبيبي. )في سجن نقرة السلمان (346و

 (هوتميل لطفي شفيق. )سنة 2حكم . 2623شباط  0اعتقل اثر انقالب ( البصرة، رائد)سامي البدراوي   .3140

وبداللة المادة  3691لسنة  18من قانون رقم  3عتقل بعد االنقالب واحيل وفق المادة  .حلة/ سامي الصفار .3143
وفق القرار  3691-1-33من ق ع ب وحكم عليه ثالثة سنوات من قبل المجلس العرفي العسكري في  317/335
 .691لسنة   3356المرقم
. 3698مهندس رضا جليل، اطلق سراحه عام اعتقل ايام االنقالب، شقيق ال....( ، بغداد) ( الشربتي)سامي جليل  .3142

 (عبداالمير صادقتأكيد )
حكم عليه بخمس . اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت ( طيار م أول، )....  سامي حسين األلوسي .3141
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي). سنوات
 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة  (مدينته؟ ومهنته؟)/سامي خلف  .3144
 على يد االنقالبيين البرابرةفي معسكر الغزالني بالموصل  استشهد باعدامه( ، نائب ضابط).... سليمان سامي داود .3145

 (كتاب شهداء الحزب. )230صورة 

 (26)صورة رقم . توجد له صورة في سجن النقرة (مدينته؟ ومهنته؟) سامي درويش .3149

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ....(، الشطرة) طعان سيد سامي .3147
  .3691ال يعتبر من معتقلي انقالب . (حركة سليم الفخري)  سامي لفته فليفل ـــ قضية الثوريين .3148

  (تأكيد ناصر الثعالبي) -متوفي-اعتقل ايام االنقالب (  البصرة، طالب)  شياع سامي .3146
 (شهيد)  (مدينته؟ ومهنته؟)  صيوان سامي .3150
وسجن فيي الحلة ونقرة  سنوان 20حكم عليه /اعتقل وأرسل مخفورا الى بغداد (البصرة ) در الجا عبد سامي .3153

  .السلمان
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وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة . سجن العمارة....( ،)....سامي عبد الحسين حمادي .3152

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22مديرية سجن العمارة المرقم استنادا لكتاب 
حسب كتاب مديرية شرطة الحلة  3691-2-33اعتقل بتاريخ  (معلم مدرسة ابي غرق) سامي عبد الرزاق الغضبان .3151
 .3696-2-33في  242

 (حاج خالد) الكاظميةاعتقل من اعدادية  (الكاظمية، طالب)سامي عبد الرزاق  .3154
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة .ابو عادل (، طالبالحلة )اق مال ابراهيم زسامي عبد الر .3155
 .سجن نقرة السلمان  (مدينته؟ ومهنته؟)   سامي علي الجصاني .3159
   (مدينته؟ ومهنته؟)        سامي عنتر .3157
 سجن الحلة    (مدينته؟ ومهنته؟)    سامي قيطاس .3158
 (هوتميل من نور علي) ( المقدادية، خبير زراعي) سامي كامل الصالحي .3156
 .جماعية( 42)له في سجن الحلة صورة     (مدينته؟ ومهنته؟)سامي كزار    .3190
 ...(، هاشميه)  سامي مجيد الشريفي .3193
 (26صورة ) .الثمانيناتاستشهد في  توجد صورة له في سجن نقرة السلمان (مدينته؟ ومهنته؟)  سامي دمحم علي .3192
 ( تأكيد ناصر الثعالبي)اعتقل ايام االنقالب (  البصرة، صائغ)  مهاووش سامي .3191
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة  (مدينته؟ ومهنته؟)  سامي هادي ناجي عواد .3194
 (26)، صورة رقم توجد لديه صورة في سجن النقرة (مدينته؟ ومهنته؟) سامي وادي .3195
تعرضت الى تعذيب فائق الوصف، وتمت تصفية  3691شباط  8اعتقلت اثر انقالب ...( بغداد، ) ساهرة عبد الطيف .3199

 (منيرة اوميد مع روناك رفيق. من مقابلة د)  .زوجها تحت التعذيب
 (مدينته؟ ومهنته؟) العبادي فرحان سبتي .3197
 .المتضمن رفع غبن  10/4/3676 في 316حسب كتاب نقابة المعلمين / معلم المجاهد/سبيم علوان حمادي .3198
كتاب . شباط 34شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( ، معلم مدرسة الرشاد ومنسب للحرية/ الناصرية)اسماعيل  ستار .3196

 (الشبيبي. )217سحب اليد صورة 
 (دمحم الشبيبي. )31له صورة . 3691شباط  8اعتقله انقالبيو ( الناصرية، عامل كهرباء)ستار جاسم حمادي  .3170
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / منخي الناصرية حسن ستار .3173
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / راضي الناصرية حميد ستار .3172
 .س العرفي العسكري الثانيوحكم عليه من قبل المجل 0690اعتقل بعد أنقالب شباط  ( معلمالصويرة، ) ستار عباس  .3171

  (تأكيد عبد االمير صادق)

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة  (مدينته؟ ومهنته؟)ستار علي جواد  .3174

 -23-27وهناك ما يثبت تمديد توقيفه لغاية  2623اعتقل بعد انقالب شباط   (مدينته؟ ومهنته؟)  ستار كاظم جاسم .3175

  .2623-22-4بتاريخ حسب قرار حاكم التحقيق  2623
شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري  8اعتقل اثر انقالب  (المهنة؟؟، الصويرة)ستار عبد العباس دمحم علي   .3179

 ( وثيقة من سالم كامل سعد. )2و 326/3صورة . وحكم عليه 10/33/3694بتاريخ  413/691الثاني بقرار التجريم المرقم 
اعتقله االنقالبيون ومارسوا عليه التعذيب الوحشي ثم اصطحبوه ( معلم، الحلة)   -الخواجه- معروفال ستار مهدي .3177

 (كتاب شهداء الحزب. )205، صورة وأجهزوا عليهم بالرصاص ودفنوا في مقبرة جماعيةخارج بغداد مع مجموعة من رفاقه 

 2623شباط  0ر انقالب أبنة الشهيد نافع يونس، رافقت امها المعتقلة اث( بغداد، طفلة رضيعة)سرو نافع يونس   .3178

  (منيرة اوميد مع روناك. من مقابلة د!. )وعذبت امها بمنعها من رضاعتها

وسجن لمدة عام . شباط 0اعتقل من مدرسته في القوش ايان انقالب ( القوش، طالب ثانوية)سفر الياس ميخائيل  .3176

 (كاترين ميخائيل. )في سجن الموصل
 (مدينته؟ ومهنته؟) سعاد حنه .3180
  .....(الموصل، )    افقسعد  يحيى  .3183
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / احمد الناصرية سعد .3182
 سنة 32  (مدينته؟ ومهنته؟)  سعد هللا مال دمحم  .3181
 (الشبيبي. )(22)جماعية  صورةله في سجن النقرة  النقرة في كربالء و سجناعتقل و (طالب، كربالء) سعد بدكت .3184

  (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  خزعل سعد .3185
. 217كتاب سحب اليد صورة . شباط 6شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( الناصرية، معلم مدرسة الرشاد) خزعل  سعد .3189

 (الشبيبي)
 .من اهالي النعمانية شاعر وشخصيه نادرة( معهد اعداد المعلمينالنعمانية، )  سعد عباالمير  .3187
 .نادي قريش الرياضي في الكاظمية  (مدينته؟ ومهنته؟) هاني الباقي عبد سعد .3188
 .السلمان نقرة الى الموت قطار فى الرادار ارسل قسم الجوية القوة فى مالزم  العزاوى الجبار عبد سعد .3186
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 سعد كاظم البكري طالب ثانوية الزراعه في العزيزيه من الحي .3160
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة  (مدينته؟ ومهنته؟)  حسينسعد مجيد عباس  .3163
 طالب وهو العمارة سجن في ونصف سنتان وسجنللعراق  سلمتهاعتقلته ايران و (مدينته؟ ومهنته؟) تقي مطشر سعد .3162
 وصائغ
 سنة 20  (مدينته؟ ومهنته؟)سعدان فهوي  .3161
بات . 3691تموز  1شارك في انتفاضة معسكر الرشيد في ( بغداد، عامل كهرباء) -مجهول االسم الكامل-سعدون  .3164

حمل رتبة مالزم واقتحم سرية الهندسة لكنه تعرض الى كمين .ليلة االنتفاضة في المعسكر ،في المكان الذي هيأه حسن سريع 
على االرض ويطلبون منه االعتراف على فجرح في بطنه ، وبعد فشل االنتفاضة كان الفاشيون يدوسون على امعائه الساقطة 

 (مقال بشار قفطان) .، دون ان ينالوا منه شيئا فاستشهد في الساعات االولىرفاقه الثوار ، 
بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية  -الناصرية–في الكرمة  اعتقل ....(الناصرية، ) ثويني حبيب احمد سعدون .3165

 .حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
 الكوت داخل المصلحه سيارات في إشتغل جابي[  أبوسالم]  الجعيفري جبر سعدون .3169
شباط  8اثر انقالب اعتقل  (في البحرية رئيس عرفاء ،كرمة بني سعيد/الناصرية)   حبيب العامري سعدون جبر .3167
 (عبد الحسن حسين بالفيس) .من سجناء نقرة السلمان،3691
  (   تأكيد عطا يوسف) .في سجن الكوت 3691اعتقل أيام انقالب  (معلم  الكوت،) -ابو الجيشي -سعدون جواد  .3168
 ناصرية الخيالة سجن  (مدينته؟ ومهنته؟)  أحمد حبيب سعدون .3166
اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله / الناصرية/القلعة  سعدون شوني .3400

 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت   (مدينته؟ ومهنته؟)  كاظم الرفاعي سعدون .3403
 مدينته؟ سابقا   المحليه االدارة في موظف  (مدينته؟ ومهنته؟)  عنفوص كريدي سعدون .3402
 .السّدة خلف معتقل الهندسة كلّية طالب   كّمونة سعدون .3401
وصدر حكم بحقه عشر سنوات،  3691شباط  8اعتقل اثر انقالب ( البصرة، طالب ثانوية)الفرطوسي  دسعدون مجي .3404

 (والعيداني تأكيد مانع السعدون) .251صورة القرار 
   (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .نقرة السلمان  سعدون دمحم  .3405
 (302)في سجن نقرة السلمان صورة جماعية   له (مدينته؟ ومهنته؟)   سعدون مطر  .3409
 مدحتية/ سعدون هاتف حمزة  .3407
 (الشبيبي. )النقرةفي  253اعتقله انقالبيو شباط، صورة    (الشاعرمدينته؟، ) سعدي الحديثي .3408
  .، كان استاذ مادة الفيزياء في دار المعلمين العاليةمدير الكمارك العام ( الموصل، استاذ جامعي) سعدي الدبوني .3406

من المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت / ( شقيق الشاعر شاكر السماوي)سعدي السماوي  .3430
 .المناشير أيام االنقالب

 رئيس أول سجن نقرة السلمانسعدي جميل صائب  .3433
تأكيد باقر سلمان .  )اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت( اول مالح. ، م)...  الدين جمال حسن سعدي .3432
 ( الربيعي
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) دعيم سعدي .3431
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ...( ، الناصرية)  مجيد  سعدي .3434
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة . سجن العمارة  (مدينته؟ ومهنته؟)سعدي مجيد حميد  .3435

 .تهاء محكوميتهمالذي نص على اطالق سراحهم بعد ان 2625-2-24في  22استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 
-- الموصل-- قبع أبو بيت دمحم موقف سعدي .3439
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / مكطوف الناصرية سعدي .3437
 (عادل حبه تأكيد بالهوتميل) شباط 8اعتقل بعد االنقالب  ( مدير ثانوية الشرقية، بغداد) سعيد الكاهجي  .3438

 شباط وحكم عليه بالسجن المؤبد 8، اعتقل قبل سجن نقرة السلمان   (مدينته؟ ومهنته؟)     سعيد تقي  .3436
، -علي الغربي 04/90-اعتقل ايام االنقالب وصدر حكم عليه مع وقف التنفيذ قرار ....( علي الغربي، )سعيد حبيب   .3420

 ( Krar Alameeهوتميل )(. 036و  038)الحظ وثيقة 
-  2-37في  69 حسب كتاب معاونية أمن الحلة 3691-2-39اعتقل في  (الدمحميةمعلم )  سعيد حسين الدده .3423

   3691. 
اعتقل  لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة   (مدينته؟ ومهنته؟)  سعيد حمدي محمود ناصرحسين .3422

- 2-20سراحه بتاريخ  واطلق 2623 -20-32في الموصل وحكم عليه باالعدام بتاريخ 2623شباط 6بعد انقالب     
 .بعد االتفاق بين الحزب الشيوعي وحزب البعث المقبور بقرار من مجلس قيادة الثورة 2670    

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  رشيد سعيد .3421
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وبداللة المادة  317ين واحيل وفق المادة اعتقل بعد االنقالب اليوائه الشيوع  (مدينته؟ ومهنته؟)  سلمان سعيد رشيد .3424
 .691/ 3356من ق ع ب وسجن سبعة سنوات حسب قرار المجلس العرفي العسكري  315    

 .3691-2-32في  253حسب كتاب مديرة شرطة الحلة  3691-2-33اعتقل في / معلم الوطن/سعيد زباله فليح .3425
 / لم يعتقل والتحق بالشمال -2/4/2035- لطفي شفيقالمعلومات عنه من ) ( نقيب،)...سعيد سلمان الزبيدي  .3429

 (الشبيبي/ سيشطب األسم    
  اعتقل في ايران بعد محاولته االلتحاق بجامعته في  (طالب جامعي في موسكو، الكوت) الجّصاني طاهر سعيد .3427

 (تأكيد عبد األمير صادق). 2624واطلق سراحه عام  موسكو    
 (رئيس) االمير عبد سعيد .3428
 من سجناء نقرة السلماناعتقل في بغداد ( الدكتور ،مدينته؟؟؟)  عزيزسعيد  .3426
 [متوفى]  الكوت في معلم منصور عساف سعيد .3410
 الرئيس   سعيد عمران  .3413
 من الذين دافع عنهم الفيلسوف برنتراند رسل، / نقرة السلمان/ دكتور/ سعيد غدير  .3412
 .الشامية,سعيد محمود  .3411
 كتاب سحب اليد . شباط 39شباط يوم  8اعتقله انقالبيو ( ، معلم مدرسة الكسائي/ الناصرية)سعيد دمحم خالد   .3414

 (الشبيبي. )217صورة     
 واستشهد بعد اطالق شباط،  32قاوم االنقالبيين والقي القبض عليه يوم ( الكاظمية، بائع سمك)سعيد متروك   .3415

 . (388صورة ) من قبل الحرس القومي على جدار ثانوية الشعب في منطقة المحيط بالكاظمية الرصاص عليه    
 (كتاب شهداء الحزب)    

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) سعيد يوسف .3419
 .سجن الموصل المركزي/  صفار الياس سفر .3417
  .الموصل سجن   ميخائيل الياس سفر .3418
 (الشبيبي.  )نقرة السلمان  (طالب جامعة بغداد ،الموصل) سالم الدباغ .3416
 --الموصل -- الشط باب الصباغ موقف سالم .3440
شهداء . )(كيف وأين؟؟؟)على ايدي انقالبيي شباط  استشهد تحت التعذيب( مهنته؟الموصل، )سالم عبد الخباز  .3443
 (الحزب
اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله / الناصرية/  السوق سلطان عبود .3442

 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة    
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  هللا عبد عثمان سلطان .3441
 جماعة قطار الموت (الشيوعي للحزب العسكرية اللجنة عضو) علي مال سلطان .3444
 (هوتميل من بشار قفطان) .متوفي. اعتقل في الحي (الحي، كاسب) سلطان عريبي .3445
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا . سجن العمارة (مدينته؟ ومهنته؟) سلطان عبطان .3449

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم    
كتاب سحب اليد صورة . شباط 34شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( ، معلم مدرسة العساكر/ الناصرية)   جابر سلمان .3447

 (الشبيبي. )217    
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) السلمان داود حاج سلمان .3448
اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل المجلس العرفي  (الصويرة، موظف بالنفط) العقيدى  ابراهيم سلمان حسن .3446

 (تأكيد عبد األمير صادق). 0698، واطلق سراحه بالعفو عام 0690العسكري الثاني     

كتاب سحب اليد . شباط 6 شباط يوم 8انقالبيو اعتقله ( ، معلم مدرسة المأمون/ الناصرية)سلمان حسن الخفاجي   .3450
 (الشبيبي. )217صورة     

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة  (مدينته؟، مهنته؟)  سلمان حسن صالح يوسف .3453
. واطلق سراحه في حزيران بكفالة 3691اعتقل في شباط ( النعمانية، كاسب) -سلمان المعيدي -سلمان حسون  .3452

 (تأكيد عبد األمير صادق)    
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة  (مدينته؟ ومهنته؟)  سلمان حسين حمزة السعبري .3451
. شباط بفترة ضمن تنظيم اللجنة الثورية، تنظيم سليم الفخري ٨أعتقل بعد ....( العطفية، /بغداد)سلمان خلف العاني  .3454

 (هوتميل هادي دمحم)    
 سجن نقرة السلمان سلمان داوود   الناصرية  .3455
 (من عادل حبه.  )اعتقل ايام اىنقالب( بغداد، موظف بنك، بكلوريوس تجارة واقتصاد)سلمان دلة علي   .3459
عاد . 3695اطلق سراحه عام  .اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت(  ، رئيس)...سبتي  داود سلمان .3457

وعبد  تأكيد باقر سلمان الربيعي) !واستشهد تحت التعذيب 3699للعمل التنظيمي العسكري والقي القبض عليه عام     
 (األمير صادق    
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. شباط في معتقل معسكر سعد 6اعتقل يوم ( ، جندي في كتيبة هندسة الميدان الخامسة)... سلمان داود علي .3458

 (*Salmanهوتميل من )

 (هوتميل من بشار قفطان) اعتقل في الحي، متوفي (نسيجالحي، عامل ) سلمان شبيب .3456
  من .شخصية عسكرية فذة في العلوم العسكرية. اعتقل ايام االنقالب( ، عقيد)....سلمان عبد المجيد الحصان  .3490

 (عبد األمير صادق تأكيد باقر سلمان الربيعي و). سنة 20حكم عليه بـ  مجموعة قطار الموت    
 علي سلمان .3493
 في موقف القوة السيارة في الموصل، واطلق  3691اعتقل في تموز ....( بحزاني، /بعشيقة)الياس البناء   سلو .3492

 (هوتميل من صبحي خضر حجو. )سراحه بعد أشهر    
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب . سجن العمارة ....(،).... سليم سعود .3491

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22سجن العمارة المرقم مديرية    
 (هوتميل هادي دمحم. )3691أعتقل اثر انقالب ( لغة عربية/ بغداد، طالب كلية التربة)سليمان فتحي حمادي  .3494
 ت في وزارة الثقافة وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجال. سجن العمارة ....(،).....سلمان فرج سلمان  .3495

  الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء  2625-2-24في  22استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم    
 .محكوميتهم   

 .من سجناء نقرة السلمانالجبيلي سلمان كاظم  .3499
  شكر حسين دمحم سلمان .3497
 الزوار نجم سلمان .3498
  (مالزم) يوسف سلمان .3496
 .بغداد/ في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ايوجد اسمه ....(، الناصرية) خزعل  سلمى .3470
  (هوتميل من بشار قفطان)  اعتقل في الحي (الحي، خياط) سلمان خلف عاشور .3473
 .من سجناء نقرة السلمان  ...(، )... سليم إسماعيل البصري .3472
 محامي/ سليم الحسني .3471

في تموز عام  استشهد مع جمال الحيدري ودمحم صالح العبليواعتقله االنقالبيون ( مدير بنكبغداد، )  سليم الصفار .3474
 (هوتميل عادل حبه. ) 3691    

، وسحبت يده بموجب 2623شباط  6اعتقل يوم ( معلم مدرسة التضامن للبنين ،مدينته؟) سلوم جبوري الحكيم   .3475

مرسل . )2و 2صفحة 220الحظ صورة . 22/2/2623والمؤرخة في  0200برقية مديرية التعليم العامة المرقمة     

 (سعدكامل الوثيقة سالم     

 ال يعتبر من . (22)توجد له في سجن نقرة السلمان صورة جماعية  .3694اعتقل عام ( ضابط)   سليم الفخري .3479

 .3691معتقلي     
 سليم المرزة من النجف .3477
 في امن  3691 -8-24لغاية  3691 -1-4مرسوم جمعيات من 35/34اعتقل وفق الماده/ حله/سليم حسن تقو .3478

 .الحلة حسب الوثيقة الموجودة لدينا    
 (من عبد الخالق المراني. )شباط 8اعتقل اثر انقالب ....( ، )....سليم تايه احمد   .3476
 ونقل الى  3691شباط  20في أعتقل ( جامعة بغداد/ العاليمعهد المساحة بغداد، طالب )حكيم  ال دمحم علي سليم .3480

 (وتأكيد منه هوتميل هادي دمحم. )وعذب كثيرا مركز شرطة الشيخ عمر   
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / سلمان الناصرية داود سليم .3483
 .سليم داود شقيق سميع معلم من الكوت نقره السلمان .3482
والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/القلعة سليم سلطان .3481

 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة    
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / عباس الرفاعي سليم .3484
 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / بكرالناصرية العزيز عبد سليم .3485
  شداد عبود سليم .3489
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /سليم علوان حمادي حسين .3487
 سليم كمال كماله  .3488
 سليم دمحم الجزائري .3486
 .سجن نقرة السلمان/سليم ميرزا .3460
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / حسن الرفاعي سليمان .3463
 تأكيد باقر سلمان ). اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت(  اول حقوقي مالزم، )... سليمان يوسف  .3462

 (الربيعي    



 

48 

 

-- الموصل-- قبع أبو بيت ختي موقف يونس سليمان .3461
 مدرب للمقاومة الشعبية في كركوك مع الشهيد ( ضابط في الفرقة الثانية في كركوك كويسنجق،) سمكو مقديد  .3464

 (رسالة من مجيد أحمد. )-320-له صورة جماعية  نقرة السلمان من سجناء 3691مهدي حميد، اعتقل اثر انقالب     
 سمير البياتي مالزم سجن نقرة السلمان .3465
 سمير القاضي المالزم .3469
 نقرة السلمانسمير الياس مالزم سجن  .3467
 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ سمير جاسم ناصر  .3468
 قضاها في سجن الحلة ونقرة السلمان 3695-3692سمير جاسم ناصر حكم عليه ثالثة سنوات من  .3466
   توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  .....(الدواية، ) سمير ديوان .3500

 .مراجعتها الستالم الوثيقة    
 (مقال جبار ياسر الحيدر.  )شباط 8اعتقل اثر انقالب ( المهندسالنجف، ) سمير سارة  .3503

 سنوات، تنقل بين الناصرية  20وحكم  2623اعتقل اواسط تموز .....( الناصرية، ) مصطفى القادر عبد سمير .3502
 (بر الهوتميلمن اخيه ع) . 2622وسجن الحلة والنقرة، اطلق سراحه عام     

 (صور خالد. )204صورة . شباط الدموي 0 استشهد على ايدي انقالبيي( مدينته؟، مهنته؟)سمير عزيز بيعي   .3501
منيرة . من مقابلة د). 2623شباط  0شقيقة الشهيد عدنان البراك، اعتقلت اثر انقالب ( بغداد، معلمة)سميرة البراك  .3504

 (أوميد مع روناك رفيق    
 (من برافدا علي). 2623شباط  0أعتقلت اثر انقالب (  العمارة، مصورة)سميرة مزعل   .3505
ابنة الصيدلي يوسف، الذي كان يبذل المال لمساعدة منذر الونداوي الذي اصبح  ....( ، الناصرية) يوسف  سميرة .3509

يوجد ! قائدا للحرس القومي بعد االنقالب الدموي، لكن الونداوي كانا جاحدا وقابل طيبة وكرم يوسف باعتقال ابنته    
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي) .بغداد/وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  في  ااسمه    

اعتقله أوباش الحرس القومي اعتقله االنقالبيون ( عامل نقابي، الكاظمية/قلعة صالح)  الناشي سهر جاني سميع .3507
 (من مقال. )جسده بمنشار واستشهد بعد تقطيعونقل للكاظمية، وتعرض للتعذيب في مقرات التحقيق ،     

 في يسكن ،3وكان سجينا في النقرة قاووش  2623شباط  0اعتقل اثر انقالب ( الكوت، معلم) -مندائي- داوود سميع .3508

 (تأكيد الشبيبي) . الشمال    
 (خالد صور) .364صورة  استشهد اثناء التعذيبواعتقله االنقالبيون ( معلم مدينته،)  البادي رشود سميع .3506
هوتميل ( )95-91)سجن الحلة عام  اعتقل في بغداد، كان من نزالء( الموصل، موظف سكك) بطرس سنحاريب .3530

   (خليل الجنابي    
مع  3691شباط  8اعتقلت اثر انقالب  .أخت الشهيد فاتح الجباري  (متوسطةمديرة كركوك، ) الجباري داود سنية .3533

 توجد صورة لها مع زميالتها المناضالت في السجن  .سنوات 8اطفالها البنات االربعة وكانت اكبرهن في عمر     
 (منيرة أوميد مع روناك رفيق. تأكيد من مقابلة د. )(32صورة ) .المركزي ببغداد    

 (منيرة أوميد مع روناك رفيق. من مقابلة د. )3691شباط  8اعتقلت اثر انقالب ( بغداد، مدرسة)يدي  سهام العب .3532
من دائرتها في المستشفى الجمهوري في  3691شباط  33اعتقلت يوم ( كربالء، طبيبة)سهام غضبان الرومي   .3531

 اطلق سراحها بعد شهرين . كربالء، واحتجزت في المستشفى وبعد أيام نقلت الى سجن بغداد المركزي للنساء    
  (الشبيبي/ معها اتصال هاتفي. )وعشرة أيام    

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/الفهود سهر ملغوث .3534
 .مراجعتها الستالم الوثيقةيمكن له     

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / الطائي الناصرية نجم سهيل .3535
 شباط  0اعتقلت اثر انقالب  درسة األمل األبتدائية في الصالحيةممعلمة في ( بغداد، معلمة)سهيله حمودي حسن  .3539

 . الذي دفن حيا بعد تعذيبه وكان معها طفلها مازن وعمره أقل من سنة مع زوجها الشهيد عدنان البراك 2623    
 (هوتميل منها.    )واطلق سراحها في آب    

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق سوادي كاظم .3537
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة    

اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله / الناصرية/الكرمة خلسوادي مدي .3538
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة    

 #(تأكيد ناصر الثعالبي) .من سجناء نقرة السلمان . اعتقل ايام االنقالب......(  البصرة، )  سيد راضي البطاط .3536
اعتقل ايام االنقالب، اطلق سراحه في العفو  ( كادر حزبيالكوت،)  -ابو ياسمين– الطباطبائيسيد عباس سيد حسين  .3520

 (تأكيد عبد األمير صادق). 98عام     
تأكيد من . )واطلق سراحه في حزيران 3691شباط  6اعتقل في  .من اهالي النعمانية السيد نعمه العوادي معلم قديم .3523

 (عبد االمير صادق    
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تأكيد من .  )واطلق سراحه في حزيران 3691شباط  6اعتقل في  .من اهالي النعمانية سيد حسين بقالسيد هاشم  .3522
 (عبد االمير صادق    

 اعتقل ايام عبد الكريم قاسم وتنقل بين النعمانية وسجن الكوت والحلة  ....( النعمانية، )سيد يوسف سيد عباس  .3521
 (كيد من عبد االمير صادقتأ. )3698ونقرة السلمان واطلق سراحه عام     

كتاب سحب اليد . شباط 33شباط يوم  8اعتقله انقالبيو ( السوق ، معلم مدرسة المؤمنين/ الناصرية) سيف شنتاف .3524
 (الشبيبي. )217صورة     
 

 حرف ش
جماعية ( 40)له صورة  .اعتقله االنقالبيون وتعرض للتعذيب وصدر حكم بحقه (مهندس ،بغداد) شاطي عودة .3525

 (الشبيبي. )وكان ممثال للسجناء أمام االدارة في سجن الحلة
 .شاكر إبراهيم شكوري من سجناء نقرة السلمان .3529
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي). اعتقل ايام االنقالب في قصر النهاية ( ، رئيس أول)...  شاكر الخطيب .3527
 .ناصرية/ الخيالة سجن: معلم/ السامرائي شاكر .3528
 سجن الديوانيةشاكر السماوي  .3526

  العتيبي شاكر .3510
 (مقال جبار ياسر الحيدر) .شباط 8اعتقل اثر انقالب ( الدكتورالنجف،) شاكر القطيفي  .3513
 (شهداء الحزب. )على ايدي انقالبيي شباط استشهد باعدامه( مهنته؟الموصل، )شاكر اللهيبي  .3512
   ( الفضل، طالب) القيسي شاكر .3511
 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / السراج الناصرية باقر شاكر .3514
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / بديوي الشطرة شاكر .3515
 (تاكيد من ابنه سالم).النجف في  0690اعتقل اثر انقالب ( محاميالنجف، )جريو  كريم حسن شاكر .3519

 حكم لستة اشهر مع وقف التنفيذ وربطه بكفالة وفق ( 3013/91)رقم األضبارة   ....(، كربالء )   داشاكر جو .3517
    !الصيغة األصلية لدى دمحم علي الشبيبي( 3صورة رقم ). ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41المادة     
 (الشبيبي)   

تأكيد ) .االنقالب، من مجموعة قطار الموت، حكم عليه بخمس سنواتاعتقل ايام ( ، رئيس)....كاظم  شاكر جودت  .3518
 (باقر سلمان الربيعي    

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة حسن شاكر .3516
 تأكيد باقر ). اعتقل ايام االنقالب، من سجناء سجن الحلة دكتور/ اديب قاص-استاذ في كلية اآلداب شاكر خصباك  .3540

 (سلمان الربيعي    

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / خضيرالشطرة شاكر .3543
  داود شاكر .3542
ان ال وجود لهذا االسم  -ش.ل–يعتقد احدهم  اسمه واعتقاله يرجى من يعرفه تأكيد (اول .م، ...) المطلك رشيد شاكر .3541

 *.الشبيبي/     
 ، وسحبت يده بموجب 2623شباط  20اعتقل يوم ( معلم مدرسة االمام الصادق ،مدينته؟)سلمان الدعج  شاكر  .3544

وثيقة من . )2و 2صفحة 220الحظ صورة . 22/2/2623والمؤرخة في  0200برقية مديرية التعليم العامة المرقمة     

 (سعد كامل سالم    
 شريف شاكر .3545
 سليم شناوة شاكر .3549
  جماعية( 47)توجد له في سجن الحلة صورة .....( ،)....شاكر عبد الحسين   .3547
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة ربة عبد شاكر .3548
 .شاكر عبد علي المياح من سجناء نقرة السلمان .3546
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / عبيد الناصرية شاكر .3550
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ شاكر عيدان جاسم دمحم .3553
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / كاظم الناصرية شاكر .3552
 اعتقل مرتين من النعمانيهشاكر كرملي القطبي  .3551
شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني بقرار  8اعتقل اثر انقالب  (، معلمالصويره)شاكر كشكول محمود  .3554

 (سعد كامل وثيقة من سالم) .2و 326/3صورة . وحكم عليه 10/33/3694بتاريخ  413/691التجريم المرقم     
 .السلمانشاكر مجيد الشاهين من سجناء نقرة  .3555
  العزاوي محسن شاكر .3559



 

51 

 

  هللا عبد دمحم شاكر .3557
 .شاكر دمحم من سجناء نقرة السلمان .3558
  .اغتيل بحادث سيارة .عضو اللجنة المركزية فيما بعد....( البصرة، ) البصري محمود شاكر .3556
 شاكر محمود العزاوي المالزم االول .3590
 .بغداد/في مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة / الرزاق الناصرية عبد محمود شاكر .3593
 الكوت في معلم محمود شاكر .3592
 (شهداء الحزب. )النهاية على ايدي انقالبيي شباط استشهد في قصر( السماوة، مهنته؟)شاكر مزعل  .3591
 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / صويح الشطرة مطلك شاكر .3594

هوتميل من . )من قبل أمن البصرة والحرس القومي 2623اعتقل في نيسان .....( البصرة، )  الثعالبي محمود كراش .3595

 (ناصر محمود الثعالبي    
 شاكر هاتف شياع .3599
 متروك هادي شاكر .3597
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / زيدان الناصرية شامخ .3598
 (من عبد االله توفيق(   )خريج كلية التجارة واالقتصاد)شامل حسن النهر       .3596
 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / الكاتب الناصرية عباس شامل .3570
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / المجيد الناصرية عبد شباط .3573
 (علمم، الكوت)شبيب ظاهر  .3572
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي). عضو المكتب السياسي للحزب(  بغداد، محامي)    شريف الشيخ .3571

 شريف النجفي .3574
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / بهنام الناصرية شريف .3575
 الكوت في معلم جمعه شريف .3579
 .بغداد/مديرية حفظ الوثائق والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في/ راضي الشطرة شريف .3577
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / عبد الناصرية شريف .3578
 (هل هو نفس الشخص التالي؟؟؟)             محسن شريف .3576
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت    الناصرية      محسن  شريف .3580

 (هل االسم مكرر لسابقه؟) .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى 2623شباط  0اعتقل بعد انقالب/ محسن شريف .3583
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / نعاس الناصرية شريف .3582
  3696قتل في التعذيب عام .. شعبان كريم  .3581
. وسجن الحلة سجن نقرة السلماناعتقل قبل االنقالب واستمر اعتقاله لسنوات وتنقل بين ....( ،)....   شعبان كريم .3584

    (عبداالمير صادقتأكيد ) .    96/70استشهد تحت التعذيب عام     

 .0690اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل المجلس العرفي العسكري الثاني / شعالن فاضل الصويره .3585

 محمود ؛عامل سيكائر وقاص واديب ؛السلمانشعوب  .3589
-- الموصل-- قبع أبو بيت قرياقوس موقف شعيا .3587
 .نادي قريش الرياضي في الكاظمية/ المنجم شفيق .3588
 ( عامل حداده، )......  شقيق احمد الحداد  .3586
 الكوت {كاتب في علوة مهدي االحمر }شقيق كاظم الصباغ  .3560
 (الشبيبي؟؟؟. 30/7/2035رجاء أسمها ) شقيقة دمحم فالح عبد الكريم .3563

 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  2623شباط  0اعتقل بعد انقالب/ فاضل عبد شكر .3562
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا . سجن العمارة ....(،)....شكر علي احمد  .3561

 .نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهمالذي  2625-2-24في  22لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم    
 (64)له صورة جماعية في سجن النقرة ....(  ،)....شكر شريف    .3564
 .بغداد/في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ايوجد اسمه....( الشطرة،)صويح  مطلك شكرية .3565
  فرهود شكيل .3569
 .بغداد/في مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة / مسير الناصرية شالكة .3567
 اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت ...( الناصرية، /السوق)  شالل سالم .3568

 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة    
 (المعلومات ناقصة( )شهداء الحزب. )االنقالب استشهد زمن (المهنة؟الكاظمية، )  (مجهول اسم األب)شمخي  .3566
والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/القلعة شمخي جابر .3900

 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة    
 سجن خمسة اشهر تللسقف قرية اهالي من دندو هرمز شمي .3903
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 .سريع حسن البطل الشهيد إنتفاضة ي شارك البصرة أهالي من سعد خلف شنشل .3902
اعتقله االنقالبيون الفاشست ونقل الى الخالص وتمت ( بغداد، صائغ وقائد عمالي/العمارة)شنور عودة الوالي  .3901
 (من مقالة. )ودفن في الخالص ه تحت التعذيبتتصفي

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة عليوان شنو .3904
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي) . اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت(  رئيس ،)....   شهاب أحمد الراوي .3905
 . الشبيبي/ بحاجة لمن يؤكد اعتقاله (رائد، ....) العزاوي احمد شهاب .3909
علي  34/23-اعتقل ايام االنقالب وصدر حكم عليه مع وقف التنفيذ قرار ....( علي الغربي، )شهاب أحمد المعلم  .4061

 ( Krar Alameeهوتميل )(. 206و  200)، الحظ وثيقة -الغربي    
  النجار احمد شهاب .3908
. في نقرة السلمان 247له صورة . شباط 0اعتقله االنقالبيون اثر انقالب ( مالزم مدينته؟،)شهاب البياتي  .3906

 (ابنه/ الفيسبوك) 
كتاب . شباط 31شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( الفهود، معلم مدرسة الخزرجية/ الناصرية) شهاب رحيم البيضاوي .3930

 (الشبيبي. )217سحب اليد صورة     

، وسحبت يده بموجب برقية مديرية 2623شباط  20اعتقل يوم ( النعمانية، معلم مدرسة المتنبي)  شهاب شبيب .3933

تأكيد بوثيقة من سالم . )2و 2صفحة 220الحظ صورة . 22/2/2623والمؤرخة في  0200التعليم العامة المرقمة     

  ( سعدكامل     
 (من باقر سلمان الربيعي) . اعتقل ايام االنقالب( طيار. ، م)...شهاب دمحم خلف   .3932
 (كتاب شهداء الحزب) .على يد االنقالبيين البرابرة استشهد باعدامه( مكلف. ، ج)....شهاب يعقوب  .3931
 ناظم شهاب .3934
 .صويره/شهيد النهر .3935
 (هوتميل من بشار قفطان)  في خلف السدة (الحلة، طالب) شهيد عيسى اليوسف .3939
  بالتعذيب في الحلة أواخر شباط  أستشهد (شركة االنشاءاتمحاسب في الحلة، )خوجة نعمة الشهيد دمحم سعيد  .3937

 (كتاب شهداء الحزب).386صورة    

شباط بسبب أوالد ابنتها وزوج ابنتها ألنتمائهم  0اعتقلت لعدة أيام، ايام انقالب ...( ، ألقوش)  حميكا اورها شوشي .3938

 ( كاترين ميخائيل. )للحزب الشيوعي    
 شعبان النادي االولمبيشعبان عم عبد الحسين  شوقي .3936
 نقرة السلمان من الناصرية/ شوقي عبد الجبار منهل .3920
تأكيد عبد االمير ) .في سجن الكوت والنقرة  91اعتقل في شباط   (لكوت، مدرسا) شوقي دمحم حسن الصوري .3923
 (صادق
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /شيال حمزة عمران عباس .3922
كتاب شهداء . )شباط 8على يد جالدي  استشهد تحت التعذيب الوحشي( والدة قره قوش، عريف)شيخو حنا   .3921
 (الحزب
 (ميل ابو سيفان. )3691شباط  8أعتقل اثر انقالب ( ، موظف نفط)....شيم هيدو دنخا   .3924

 

 حرف ص
 (شهداء الحزب. )على يد انقالبيي شباط استشهد تحت التعذيب( مهنته؟بغداد، )صابر جبرائيل طه  .3925
  حسين دمحم صابر .3929
 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ صابط جابر  .3927
وتعرض من قبل البعثيين الفاشست لتعذيب همجي ومن اعتقله االنقالبيون ( طالب طب بغداد،)  ارزيصاحب احمد الم .3928

 (الشبيبي) .شهيدا 50مغ  جماعي خارج بغدادمجهول ودفن في قبر  آذار 6/03تمت تصفيته مع مجموعة من رفاقه ليلة ثم 
 سجن الحلة  ، النجف) -ابو بشرى- صاحب الحكيم .3926
 .بطهران سلمته الحكومة االيرانية الى العراقية وكان معتقال في سجن باغ مهران  صاحب الحميري .3910

 (عادل حبهمن . )اعتقل ايام االنقالب( الحبانية، بكلوريوس هندسة)صاحب دلة علي   .3913

 توجد له صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في كتاب   .....(،).... صاحب عزيز حموزي .3912
 (33صورة . )-517ذكريات التنوير والمكابدة ص -الراحل علي دمحم الشبيبي     

توجد له صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في كتاب الراحل  ....(، )....   صاحب جاسم البلداوي .3911
 (33صورة . )-518ذكريات التنوير والمكابدة ص -علي دمحم الشبيبي     

 جواد دمحم جاسم صاحب .3914
 (ميل باسم كمونة. )في النجف، متوفي 2623اعتقل اثر انقالب ....( النجف، )صاحب جريو  .3915
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 (هوتميل من الظاهر.  )اعتقل في قصر النهاية وعذب( البعثاتمدير بغداد، ) صاحب حداد .3919

توجد له صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في كتاب الراحل علي   .....(،).... صاحب حسين .3917
 (8صورة . )-518ذكريات التنوير والمكابدة ص -دمحم الشبيبي 

 صاحب حمادي الناصرية الشطرة .3918
 صاحب حميد سعيد .3916

وفق المادة  2623-3-20واحيل للمجلس العرفي العسكري بتاريخ   2623سجن بعد انقالب شباط / صاحب كاظم .3940

جمعيات، فقد ثبت انتمائهم للحزب الشيوعي وتابوا واعلنوا براءتهم لذلك تقرر تجريمهم وفق المادة  43ق ع ب و/32/2

بس الشديد لمدة ستة اشهر والنهم تابوا وتعهدوا بالمحافظة جمعيات والحكم عليهم بالح 43من ق ع ب وبداللة المادة  32/22

من ق ع ب  26دينار عمال باحكام المادة  200على االمن تقرر ايقاف العقوبة  واطالق سراحهم بكفالة  شخص ضامن بمبلغ 

 .  233/624حسب القرار 
وقف التنفيذ وربطه بكفالة وفق حكم لستة اشهر مع ( 3013/91)رقم األضبارة   ....(،كربالء)   صاحب مال هللا .3943
 (الشبيبي) !الصيغة األصلية لدى دمحم علي الشبيبي( 3صورة رقم ). ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41المادة 
  ملوع صاحب .3942
 .صاحب ميرزا من سجناء نقرة السلمان .3941
 (302، 26)صورة رقم  .توجد له صورة في سجن نقرة السلمان ...( ، )...صاحب غني الخناق  .3944
 علي احمد صادق .3945
 صادق الخباز الشاعر والنقابي .3949
 (مقال جبار ياسر الحيدر)  .شباط 8اعتقل اثر انقالب ( عضو مجلس السلم ،النجف) صادق الصفار  .3947

وهو على سطح داره بعد ان اصيب بالرصاص في  شباط 00استشهد يوم ....( الكاظمية، )الحاج صادق القهوجي  .3948

 (كتاب شهداء الحزب. )االيام االولى لالنقالب

 .سجن البصرة/ صادق الناشيء  .3946
 دكتور/ استاذ كلية الطب/ صادق الهاللي  .3950

-- الموصل-- قبع أبو بيت برنو موقف صادق .3953
 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ صادق جاسم  .3952

 (خالد صور). 265صورة . واستشهد بالتعذيبشباط  0اعتقله فاشست ....( بغداد، ) الموسوي جبر صادق .3951
 .من اهالي النعمانية صادق جعفر الحاجم سياسي الكوت والحله .3954

 (24)توجد له في سجن نقرة السلمان صورة جماعية صادق جعفر الفالحي  .3955

في  242شرطة الحلة  حسب كتاب مديرية  3691-2-33اعتقل بتاريخ / معلم مدرسة الكفل/صادق جليل الوزير .3959
33-2-3696. 

 (من باقر سلمان الربيعي). اعتقل ايام االنقالب وزج به في معسكر الرشيد...( ، )...صادق حسين الحسني  .3957
 .سياسيين في الحلةلديه معاملة في مؤسسة السجناء ال /صادق عبد علي مرزه محمود .3958
 صادق علي شاهين مسرحي من الكاظميه الموقف العام .3956
اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله / الناصرية/السوق صادق عمران .3990

 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
والسجالت تثبت اعتقاله يمكن  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/القلعة صادق دمحم .3993

 .له مراجعتها الستالم الوثيقة
، صدرحكم عليه من 3691اعتقل في شباط ( ، ضابط احتياط-معسكر دمحم القاسم–البصرة ) اطيمش حسن دمحم صادق .3992

. -323و  320-له صور جماعية  بعد قضاء الحكم في نقرة السلمان 95ام المجلس العرفي لمدة سنتين واطلق سراحه ع
 (هوتميل منه)

اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الناصرية/الفهود صادق دمحم علي الموسوي .3991
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .3691-2-31في  63حسب كتاب معاونية امن الحلة  3691-2-31اعتقل في / معلم النصر/ صادق معز القزويني .3994
 سجن السلمان 4قاعه  اعتقل اثر انقالب شباط، ( العمارة، جندي)  (21/30/35األسم الكامل رجاء؟) صالح  .3995

وفق المادة  2623-3-20واحيل للمجلس العرفي العسكري بتاريخ  2623سجن بعد انقالب شباط / صالح احمد .3999

من االصول واطالق سراحهم ان  255جمعيات ولم يثبت ضدهم اي دليل وتقرر االفراج عنهم وفق المادة  43ع ب و ق/32/2

 .233/624م لم يكونوا موقوفين لسبب اخر حسب قرار الحك
 السلمان:صالح ازويد ؛عسكري  .3997
 في الفرات االوسط االمن العام  صالح الرازقي كادر سياسي .3998
 .نقرة السلمانصالح الشايجي من سجناء  .3996
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 3691صالح الصفار من الكاظميه هرب من الموقف العام  .3970
 (محامي) العسكري صالح .3973
 ناصرية الخيالة سجن .....(، ).......  الحلو صالح .3972
 .الحزب الديمقراطي الكردستاني/ صالح اليوسفي .3971
 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ صالح حسن  .3974
 نقرة السلماني عسكر الناصرية   صالح حسن زوير .3975
في  256حسب كتاب مديرة شرطة الحلة  3691-2-33اعتقل في / مدرسة المسعودي/صالح حميد احمد الخفاجي .3979

32-2-3691. 
 خوشناو صالح .3977
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / المفتي الشطرة رشدي صالح .3978
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  (، معلمالناصرية)  مهدي  سيد صالح .3976

 (    تاكيد عبد االمير صادق)
وهناك ما يثبت تمديد  2623اعتقل بعد انقالب شباط  /سجن الحلة/مدير مكبس تمور الحلة /صالح عبد الهادي .3980

 .2623-22-4حسب قرار حاكم التحقيق بتاريخ 2623-23-27توقيفه لغاية 

-2-30مختلفة للفترات  مرات عدة وتنقل بين سجون  3691شباط  8ح عبد خاجي يوسف اعتقل بعد انقالب صال .3983
ونقل الى اماكن  1-27في الحرس القومي ونقل في التاريخ ذاته الى سجن امن بابل وظل لغاية  3691-2-25ولغاية  3691

-20ة ولغاي 3678 32-26في ابو غرق ومن  3678-32-32لغاية  3678-32-9  واعتقل من3691-5-28مجهولة لغاية 
في ابو  3663-7-28لغاية  3663-7-4في امن بابل ومن  3680-9-10لغاية  3691-5-2في امن بابلومن  3680 -3

 .  غرق وبابل
 أخومهدي وهو موظف حنيش علي صالح .3982
تاكيد عبد االمير ) .شقيق دكتور سعيد غدير اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة( كربال، طالب) صالح غدير  .3981

 (  صادق
أعتقل واحيل الى المحاكمة وحكم عليه باالعدام ولصغر سنه عدل مؤبد  (، عسكريالعمارة )  صالح غيدان صالح .3984

 (  تاكيد عبد االمير صادق). ونقل الى نقرة السلمان
 .مدحتية/ صالح محسن الجزائري .3985
اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت / الناصرية/الجزائر صالح دمحم االسدي .3989

 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت / الناصرية/السوق صالح دمحم العرب .3987

 .يقةاعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوث
 الحظ تشابه االسماء؟؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات  دمحم صالح .3988
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات  هللا عبد دمحم صالح .3986
 (شهداء الحزب. )على يد انقالبيي شباط استشهد باعدامه( ، مهنته؟أربيل)صالح مصطفى وسو  .3960
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات  هللا عبد مرزة مال صالح .3963
   متوفي. عضو لجنة مركزية للحزب الشيوعي، نجح بالهرب من معتقله صالح مهدي دكله .3962
 (عن ابو الحب) سنوات 1ضرير، اعتقل وسجن  (كربال، طالب دين) صالح الشيخ هادي .3961
-2-35في  263حسب كتاب مديرة شرطة الحلة  3691-2-31اعتقل في / معلم التهذيب/ صالح هادي الصائغ .3964
 .3691-4-1واطلق سراحه بتاريخ3691
 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / شنان الناصرية هادي صالح .3965
بموجب برقية مديرية ، وسحبت يده 2623شباط  22اعتقل يوم ( جصان، معلم مدرسة جصان)صالح هادي ناصر    .3969

 (سعد كامل وثيقة من سالم. )2و 2صفحة 220الحظ صورة . 22/2/2623والمؤرخة في  0200التعليم العامة المرقمة 
شباط واطلق سراحه عام  0اعتقل اثر انقالب  (كركوك/العمارة ، جندي مهني في القوة الجوية)صالح هليج شفيف  .3967

 (من مقال. )2622

 بي ؛السلمانصالح ياسين من علي الغر .3968
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / علي الشطرة عبد صائب .3966
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي).  ايام االنقالباعتقل ( طيار. ، م)....صباح احمد زكي  .3700

 (شفيقتأكيد لطفي . )2623شباط  0اعتقل اثر انقالب  (طيار اول .م، ....) االعظمي صباح .3703
  (من باقر سلمان الربيعي). اعتقل ايام االنقالب وزج به في معسكر الرشيد...( ، )...صباح الحسني   .3702
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قام . 2623تموز  3من المشاركين في انتفاضة حسن سريع يوم ( الموصل، نائب عريف)  -أو ايليا-صباح ليليه  .3701

اعدم يوم كان يلقب بنمر المعسكر، . ية حازم جوادأثناء األنتفاضة باعتقال وزير الخارجية طالب شبيب ووزير الداخل
 (اصدار الحزب الشيوعي/ شهداء الحزب) .32/7/2623

 .حلة/ صباح العواد .3704
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات    بطرس صباح .3705
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / جورج الناصرية صباح .3709
. 251شباط صدر حكم بحقه عشر سنوات، صورة  8اعتقل اثر انقالب ( البصرة، مهنته؟) علي حسن صباح .3707

 (الشبيبي)
 ( تاكيد عبد االمير صادق). كان في سجن النقرة 2623شباط  0اعتقل اثر انقالب ( معلم، .....)  غلطة حسن صباح .3708
سيشطب االسم اذا لم " صباح حسن غلطة"هو نفس رجاء ربما ) .من سجناء نقرة السلمان     صباح حسن  .3706

 (الشبيبي./ 5/4/2025يصلني تأكيد عنه 

 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات    مكوري حسن صباح .3730
تاكيد عبد ) .تنقل بين النقرة وسجن الحلة اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة (صباح صاروخ) صباح حسين .3733

 ( االمير صادق

 خلف صباح .3732
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات    سلمان خلف صباح .3731
 .النجف/مجيد راهي صباح .3734
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا . سجن العمارة ....( ،)....صباح رضا دمحم  .3735

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22العمارة المرقم لكتاب مديرية سجن 
 من نعيم زهيري) .السلمان نقرة سجن في سجن ثم القومي الحرس مقرات في اعتقل الذي الفياض اللة عبد صباح .3739

 (ومنه شخصيا وهمام المراني
وزارة التربية خالل اعتصام من اجل السلم في اعتقل في ( رياضيات/ بغداد، طالب كلية تربية)صباح عباس  .3737

 (هوتميل هادي دمحم. )شباط ٨كردستان واستمر اعتقاله وزمالءه في ذلك االعتصام بعد 
   غريب صباح .3738
 صباح فليح حسن  .3736
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الدليمي الناصرية كاظم صباح .3720
 سجن نقرة السلمانصباح متي مالزم  .3723
فسخ عقده من القوة الجويه لكونه شيوعي حسب دفتر خدمته وحكم سنة واحدة وشدد /صباح دمحم سعيد خوجه نعمه .3722

 .التمييز العقوبة لسنة أخرى
 (من الشبيبي)  نقرة السلمانشباط ومن سجناء  8اعتقل اثر انقالب  (مهندس ،بغداد) صباح محمود شكري .3721
 (تصحيح عاصم عبد الرزاق) نقرة السلمان عبر قطار الموت (طيار .أ.، م).... الموسوي صباح نوري .3724
حكم لستة اشهر مع وقف ( 3013/91)رقم األضبارة  ،أعتقل في كربالء (معلم ،كربالء) صباح هادي الكشميري .3725

األصلية لدى دمحم علي الصيغة ( 3صورة رقم ). ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41التنفيذ وربطه بكفالة وفق المادة 
 (الشبيبي) !الشبيبي
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت ....( ، الناصرية)  يعقوب  صباح .3729
يرجى ممن ثبت األسم ان يرسل معلومات أكثر عنه لتمييزه عن ) .سجن نقرة السلمان( ؟؟؟؟، ؟؟؟؟)  صباح يعقوب .3727

 (الشبيبي. 10/4/2035يعتبر تكرار لنفس الشخص أعاله  األسم الذي قبله، وإال
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / عمران الناصرية مال حسن صبار .3728
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب . سجن العمارة ....(،).... صبار روحي .3726

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22جن العمارة المرقم مديرية س
 .................... (الحي، اعالمي)صبار محسن عبيد  .3710
. كان يعمل في مقر الكتيبة المدرعة الثالثة في معسكر الرشيد( الناصرية، نائب عريف) -مجهول االسم الكامل-صبار  .3713

. مع رفاقه في الوجبة االولى 3691/ 7/ 13اعدم رميا بالرصاص يوم ، -تموز 1انتفاضة -وقد تم احتاللها في االنتفاضة 
 (مقال بشار قفطان)

 .في الموصل2623شباط 0اعتقل بعد انقالب / صبحي إسماعيل .3712
 صبحي الفتالوي .3711
 .سجن نقرة السلمان/المشهدانيصبحي  .3714
 ديوانية وحاليا بغداد، سجن /صبحي حسين البديري  .3715



 

55 

 

، وسحبت يده بموجب برقية مديرية 2623شباط  20اعتقل يوم ( النعمانية، معلم مدرسة النعمانية)صبحي حسن   .3719

 (سعد كامل سالموثيقة من . )2و 2صفحة 220الحظ صورة . 22/2/2623والمؤرخة في  0200التعليم العامة المرقمة 

في موقف القوة السيارة في  3691تموز  25اعتقل في ( بحزاني، طالب ثانوية/بعشيقة)صبحي خضير حجو   .3717
الموصل، صدر حكم عليه سنتين باالشغال الشاقة وسنتين مراقبة، تم قضاء السجن في سجن الحلة، واطلق سراحه في حزيران 

 (هوتميل منه. )3695
والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق صبحي رشيد .3718

 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا . سجن العمارة ....(،).... صبحي عطا هللا .3716

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 
 الى ونقل الثاني العسكري  العرفي المجلس بقرار سجن/ صالح قلعة العمارة اهالي دكتورمن حسين غضبان صبحي .3740
 .محكوميته لقضاء الكوت سجن

 طويلة لمدة اعتقاله واستمر 2623 شباط 0 انقالب قبل العامة االمن مديرية في أعتقل الذي اللة مال مبارك صبحي .3743

 االنقالب بعد
 .من اهالي النعمانية صبري الحاج حسين كل السجون .3742
 /مقدم في الجيش/  صبري الدليمي .3741
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الدواية خلف حاج صبري .3744

 بالحبس الشديد  حكم ( 2032/23)رقم االضبارة  .كربال، الحلةاعتقل وسجن في  (، طالبكربالء) صبري رستم .3745
  الصيغة األصلية لدى دمحم علي ( 3صورة رقم )جمعيات  43/ من المرسوم و 25/24/0لسنتين وفق المادة     

 (الشبيبي) !الشبيبي    
  (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)   عبيد صبري .3749
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)   طوفان فنجان صبري .3747
مع زميالتها المناضالت في ( كاميران)لها وطفلها  (32) توجد صورة ...(كركوك، ( )ام كاميران)صبرية عبد هللا  .3748

  .السجن المركزي ببغداد    
 كتاب . )شباط 8على يد انقالبي  استشهد تحت التعذيبعريف في الفرقة االولى ( مدينته؟، عريف)صبري علي   .3746

 (شهداء الحزب    
  (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) كاظم صبري .3750
 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / عاتي الناصرية محيبس صبري .3753
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / نعيم الناصرية صبري .3752
 .صبيح إبراهيم شكوري من سجناء نقرة السلمان .3751
 (من الشبيبي) في كربالء 3691شباط  8ب اثر انقال اعتقل    (، طالبكربالء) صبيح ابو العكل .3754

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  .سجن البصرة/ صبيح العضب  .3755

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) طعين جبار صبيح .3759
 (هوتميل من بشار قفطان)  الثمانيناتاعدم في    (الحي، طالب) فظحوي صبيح حمادي .3757
ودفن خارج  قصر النهايهاستشهد تحت التعذيب في واعتقله االنقالبيون ( ، كادر حزبيوالدة العمارة) صبيح سباهي .3758

 (الشبيبي) .250، صورة شهيدا 22مع  2623آذار  6/20ليلة  بغداد في مقبرة جماعية مجهولة    

 (بالفيس من ندوة الصفار. )شباط في سجن النساء بغداد 0اعتقلها انقالبيو  ....(بغداد، )صبيحة شبر   .3756

 (هوتميل من بشار قفطان) ؟!!مازال حيا وليس معدوما كما ثبت في القائمة االصل (، طالبالحي) سعيد صبيح عبود .3790
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / مزعل الشطرة صبيح .3793

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  سنة20     صدام حميد .3792

 (03/4/5302الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)   صدام جبار شمخي الزهيري .3791

 .بغداد/الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ / علي الناصرية حاج دمحم صديق .3794
 (   مدعي عام، )...صفاء العارف  .3795

 (03/4/5302الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)صفاء المهداوي قطار الموت  .3799

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /صفاء كريم علوان عبود .3797
 . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .وأطلق سراحه بكفالةاعتقل بعد االنقالب / صفاء منصور  .3798

 (03/4/5302الشبيبي في     
 (شهداء الحزب. )على يد انقالبيي شباط استشهد باعدامه (؟مهنتهالقوش، )صفد الياس دكالي  .3796
  توجد لها صورة جماعية مع زميالتها المناضالت في سجن بغداد  (السماوة، شاعرة( )أم موسى)صفية دمحم  .3770

  (29صورة ) .المركزي   
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شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني بقرار  8اعتقل اثر انقالب ( مهنته؟، الصويره ) المطلك صكب كامل  .3773
 (وثيقة من سالم كامل سعد). وحكم عليه 2و 326/3صورة . 10/33/3694بتاريخ  413/691التجريم المرقم     

 صكبان دمحم الركابي سجن اربع سنوات في نقرة السلمان وسجن الحلة وطرد من الجيش .3772
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /صكبان دمحم شعبان .3771

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) نايف صكبان .3774
كربالء في  مع والده مهدي النشمي 3691شباط  8اثر انقالب  اعتقل (ابن فالح، كربالء) النشمي صكر مهدي .3775

 (الشبيبي. )عام 37وعمره ال يتجاوز     
  لهروب من قبضة الفاشست ل المتعددة بطل حاول نيل حريته بمحاوالته (م أولالموصل، ) صالح أحمد حمدي .3779

  وهو يسير وسط  الهروب من سجن نقرة السلمان، فخذلته كليتاه المنهكتانالبعثيين، وكانت آخر محاولة له     
من الشبيبي و لطفي ) .202صورة  ؟!صالح الدين أحمد: بالصيغة اذكر أسمه أيض .في الطريقواستشهد الصحراء     

 (شفيق
  (مالزم) فتوحي احمد صالح .3777
 .من سجناء نقرة السلمان. الدكتور/ صالح الخزرجي  .3778
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / احمد الناصرية الدين صالح .3776
 وف قزاز الرئيس االولرؤصالح الدين  .3780
من الذين دافع عنهم الفيلسوف برنتراند . اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت ( ، طبيب)....صالح العاني  .3783

  (الربيعيتأكيد باقر سلمان ).  رسل    
 صالح العزاوي المالزم االول الطيار .3782

   (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)        صالح المزربي .3781

 (الشبيبي) .نقرة السلمانشباط من سجناء  8اعتقل اثر انقالب   (الدكتوربغداد، )  صالح الهاشمي .3784

 (تأكيد لطفي شفيق. )2623شباط  0اعتقل اثر انقالب ( مالزم، )...صالح امجد فتوحي  .3785

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) سنة 20/ صالح حسن شاهين  .3789

 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  2623شباط  0اعتقل بعد انقالب/ علي حسن صالح .3787
  .سجن الحلة/ المحمودية اهالى من . البياتى شالل شعالن صالح .3788
رسالة . )ومن سجناء نقرة السلمان. 3691اعتقل اثر انقالب ( كركوك، طالب)صالح مال عبد الكريم المدرس  .3786

 (بريدية مجيد أحمد

 (من ايليا شمعون توما(. )225)له في سجن نقرة السلمان صورة جماعية ....( ، )....صالح عباس   .3760

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / حسن الناصرية عبد صالح .3763
وقف  حكم لستة اشهر مع ( 3013/91)رقم األضبارة  اعتقل اثر االنقالب( ، طالبكربالء) صالح عيسى الزبيدي .3762

الصيغة األصلية لدى دمحم علي ( 3صورة رقم ). ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41التنفيذ وربطه بكفالة وفق المادة 
 (الشبيبي) !الشبيبي
 سجن الكوت:صالح من الناصريه ابن اخت الرفيق فهد  .3761

   (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)    المقدادي هاشم صالح .3764
من مانع . )23تموز  5بالتعذيب يوم واستشهد اعتقل بعد انتفاضة حسن سريع ....( الهارثة، )صمد الريحان   .3765

  (السعدون
 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / عفريت الناصرية جهاد صيهود .3769

 

 حرف ض
شباط وصدر عليه حكم بالسجن  0اعتقل في االيام االولى من انقالب (   الناصرية، صاحب مطعم)ضاحي فجر مزعل  .3767

 (وابنه من ابنته. )العرفيمن المجلس 
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / دمحم الناصرية ضاحي .3768
 (المحامي هاشم ذنون االطرقجي. )شباط 0اعتقل اثر انقالب ( الموصل، طالب( )دمدمة)ضرار حمدي  .3766

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / دمحم الناصرية احمد ضياء .3800
 (03/4/5302الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)    ضياء الدين دمحم .3803

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) الكاظمي ضياء .3802
شباط وصدر عليه حكم باالعدام من المجلس  0اعتقل اثر انقالب ( صائغالكاظمية، )ء توفيق دمحم الحسني ضيا .3801

 (من ابنه زيد. )العرفي العسكري
 (من عادل حبه).  اعتقل ايام االنقالب(  بغداد، محامي)ضياء حالوي   .3804
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 دكتور/ طب/ضياء خوندة .3805

 .بغداد/محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة / الحسني القلعة علي ضياء .3809
حكم لستة اشهر مع وقف ( 3013/91)رقم األضبارة اعتقل اثر االنقالب ( معلم ،كربالء)ضياء دمحم حسن النصار  .3807

الصيغة األصلية لدى دمحم علي ( 3صورة رقم ). ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41التنفيذ وربطه بكفالة وفق المادة 
 (الشبيبي) !الشبيبي

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) صالح هادي ضياء .3808
 .بغداد/احمدالشطرة يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ضيدان .3806
الوثائق والسجالت تثبت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ / الناصرية/الجزائر ضيدان جابر حول .3830

 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
 

 حرف ط
  (  تاكيد عبد االمير صادق). 91اعتقل ايام االنقالب واطلق سراحه في حزيران (  طالب، النعمانية) طارش كاظم  .3833
تأكيد باقر ). حكم عليه بخمس سنوات. اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت (مالزم، ).... طارق حسن  .3832

 (سلمان الربيعي
. مديرة مدرسة الفنون في كركوك سابقا( كركوك، مدرسة كيمياء في ثانوية الجمهورية في بغداد)طارقة يعقوب  .3831

 (ع روناك رفيقمنيرة اوميد م. من مقابلة د. )في بغداد 2623شباط  0اعتقلت اثر انقالب 

في كلية االحتياط وكان من رطاب قطار الموت  3691شباط  30اعتقل يوم ( بغداد، هندسة)د العبيدي طارق سع .3834
صورة  37أشير للحكم عليه في دفتر الخدمة العسكرية ص  .سنوات 1حكم من قبل المجلس العرفي  ب . السيء الصيت

 (أحمد الربيعي. هوتميل من د) (309)العرفي العسكري الثاني صورة  كما تتوفر لديه مذكرة امر الحبس من المجلس (305)
 3691اعتقل في ايران في نيسان بعد هروبه الى إيران عند حدوث االنقالب ( العمارة، صائغ)طارق طرفي سليم   .3835

 (منه. )3695، واطلق سراحه صيف 3694وتم تسليمه للسلطات العراقية في صيف  من قبل السافاك االيراني
. 282شباط كان معتقال في سجن الرمادي، صورة  8اعتقل اثر انقالب ( الناصرية، المهنة؟)طارق خضر   .3839

 (*الشبيبي)
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي). اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت ( م أول، ).... طارق طه درويش  .3837
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي). اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت ( اول. ، م)....  طارق عباس حلمي .3838
كتاب سحب اليد صورة . شباط 6شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( الناصرية، معلم مدرسة قرطبة)علي  عبد طارق .3836
 (الشبيبي. )217

 من الذين دافع عنهم الفيلسوف برنتراند رسل، / نقرة السلمان/ دكتور/ طارق علي الحسين  .3820
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات      .طارق عمر  .3823
 سجن نقرة السلمان (أعدم)  طارق عواد الرئيس األول الطبيب .3822
الوثائق والسجالت تثبت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ / الناصرية/الكرمة طارق دمحم الصباح .3821

 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا . سجن العمارة .....(،).....طارق دمحم صالح  .3824

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22م لكتاب مديرية سجن العمارة المرق
استشهد . ابن اخت الزعيم عبد الكريم قاسماعتقله االنقالبيون في اليوم االول، ( طيار. ، م)....طارق دمحم صالح  .3825

  (تأكيد باقر سلمان الربيعي). 270صورة  في النادي االلومبي في االعظمية رميا بالرصاص
 (من عادل حبه.  )اعتقل ايام االنقالب(  بغداد، محاسب في البنك المركزي)مهدي دله علي  طارق .3829
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة هاشم طارق .3827
 (شهداء الحزب. )على يد انقالبيي شباط استشهد تحت التعذيب( الحلة، فالح)طاغوت الحسن العبود  .3828
 ناحية/سالة بني عائلته تسكن. واعدم واعتقل السريع حسن الشهيد حركة في شارك. السيالوي عبود حسن اغوتط .3826

 .للحلة التابعة غرق ابي
يرجى ممن ثبت األسم ان يرسل معلومات أكثر عنه لتمييزه عن األسم التالي، وإال يعتبر تكرار لنفس ) الطحان طالب .3810

 (الشبيبي. 10/4/2035الشخص التالي 

 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  2623شباط  0 اعتقل بعد انقالب....( الناصرية، ) الطحان طالب .3813
توفى في االهواز اواخر . اعتقل ايام االنقالب، واطلق سراحه بعد المحاكمة ...( النعمانية، )   -ابو الكبه-طالب آمين  .3812

 (  تاكيد عبد االمير صادق). الثمانينات
له في  .سلمته الحكومة االيرانية الى العراق وكان معتقال في سجن باغ مهران بطهران  ....(، البصره)طالب بدر  .3811

 جماعية( 24)سجن الحلة صورة 

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /طالب جابر كاظم حبيب .3814
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 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /طالب جواد نصر سلمان .3815
 .من اهالي النعمانية طالب حاج دمحم جباره زميل عبدالحسين في السجون .3819
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة علي دمحم حاج طالب .3817
شباط، وصدر حكم بحقه  0اعتقل اثر انقالب ( الجوية بغداد، رئيس عرفاء القوة)طالب حسين دمحم علي الحكاك  .3818

 (من ابنه(. )225و 225ورة ص)

اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله / الناصرية/السوق طالب حميد .3816
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .بغداد/محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة / صادق الناصرية صالح طالب .3840
كتاب سحب اليد . شباط 33شباط يوم  8اعتقله انقالبيو ( السوق، معلم مدرسة العكيكة/ الناصرية)ضنون  طالب  .3843
 (الشبيبي. )217صورة 
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ طالب عباس حسن عباس .3842

حسب 2623-23-27وهناك ما يثبت تمديد توقيفه لغاية  2623اعتقل بعد انقالب شباط / طالب عبد االمير كجوة .3841

 .2623-22-4قرار حاكم التحقيق بتاريخ 
بالموصل،  2623اعتقل في نيسان . مرشح اللجنة المركزية للحزب الشيوعي....( الموصل، )الجبار  عبد طالب .3844

 (الشبيبي. )235صورة  ه حكم االعدامحتى نفذوا بعذب تعذيبا وحشيا ورفض مساومات الجالدين 

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الحسين الناصرية عبد طالب .3845
توجد له صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في كتاب الراحل علي   ....(، ).... طالب فخر الدين .3849

 (33صورة ) -517والمكابدة ص ذكريات التنوير -دمحم الشبيبي 
شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني بقرار  8اعتقل اثر انقالب  (الصويرة، معلم) طالب كاظم النهر  .3847

وثيقة من سالم كامل ) .255له صورة . 2و 326/3صورة . وحكم عليه 10/33/3694بتاريخ  413/691التجريم المرقم 
 (سعد

-2-39في  65حسب كتاب معاونية أمن الحلة  3691-2-34اعتقل في / معلم المحقق /طالب كمر عوفي الربيعي  .3848
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة.3691
 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / الشطرة الشكرجي دمحم طالب .3846
 .بغداد/محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة/ محمود الناصرية طالب .3850
سوية مع رفيقه  تموز 1 كان له دور فاعل في التحضير وتنفيذ انتفاضة( مطوع. النجف، ج)طالب ناجي ابو الدكة   .3853

ار مقال بش. )حفَُرت له امام جامع ام الطبول’بعد ان دفن نصفه االسفل في حفرة  اعدم رميا بالرصاص. نزار حبيب االعرجي
  (قفطان
 .طالب هاشم من سجناء نقرة السلمان .3852
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة مناف هاشم طالب .3851
 .من سجناء نقرة السلمان( الخياط)طاهر احمد  .3854
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت/ نداف الناصرية جبر طاهر .3855

وفق المادة  2623 -3-20واحيل للمجلس العرفي العسكري بتاريخ   2623سجن بعد انقالب شباط / طاهر حبيب .3859

جمعيات فقد ثبت انتمائهم للحزب الشيوعي وتابوا واعلنوا براءتهم لذلك تقرر تجريمهم وفق المادة  43ق ع ب و/32/2

يهم بالحبس الشديد لمدة ستة اشهر والنهم تابوا وتعهدوا بالمحافظة جمعيات والحكم عل 43من ق ع ب وبداللة المادة  32/22

من ق ع ب  26دينار عمال باحكام المادة  200على االمن تقرر ايقاف العقوبة  واطالق سراحهم بكفالة  شخص ضامن بمبلغ 

 .  233/624حسب القرار 
 سجن نقرة السلمان (م أول، )....طاهر شلش  .3857

 (30/4/2025الشبيبي في . معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء ) طاهر عبد الحسن  .3858

 (من عادل حبه(     )الهندية، مهندس)طاهر عبد الكريم   .3856

اعتقل وكان من مجموعة قطار الموت، اطلق سراحه عام ( البصرة، رئيس طباخين في شركة النفط) سر اطاهر ي .3890
 (تأكيد عبد األمير صادق). 94

  (طيار مالزم)  الطائي لطيف طائي .3893
 طراد الكبيسي مدرس عربي وشاعر .3892
في معتقل الدغارة،  واستشهد تحت التعذيبشباط  8اعتقله انقالبيو ( الدغارة، معلم/الديوانية)طشار كاظم قنبر  .3891
 (من ماجد آل بندر. )278صورة 
 .3691اعتقل اثر انقالب ( كادر سياسي، الناصريه)طعمه مرداس  .3894
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الغراف رهيف حاج طعيمة .3895
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، وسحبت يده بموجب برقية مديرية التعليم 2623شباط  20اعتقل يوم ( الكوت، معلم مدرسة جصان)هر ويطالل ط .3899

 (سعد لكام وثيقة من سالم. )2و 2صفحة 220الحظ صورة . 22/2/2623والمؤرخة في  0200العامة المرقمة 

 .اعتقل بعد االنقالب/ من أهالي الحلة/طالل عبد الجبار الفارس .3897
 دكتور/ وزير التخطيط / طلعت الشيباني .3898

وامها وشقيقتها  كوهاريحنا  الياس طفلة اعتقلت مع والدها الشهيد!! 3656مواليد   كوهاري حنا الياس طليعة .3896
  (هوتميل طليعة الياس) ( 3692مواليد )منال 

  شباط 6السده  خلف اعتقل(  قاضي، ).... العزاوي علي احمد طه .3870

 ( خالد صور. )262صورة . 2624عام  نفذ به حكم االعدام ....( الموصل، ) فارس طه .3873

 (تأكيد باقر سلمان الربيعي). اعتقل ايام االنقالب في سجن رقم واحد دكتور/ مدير عام اآلثار / طه باقر عالم آثار .3872
 .معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلةلديه / طه جاسم عباس خلف .3871
 .من المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير أيام االنقالب/ طه حسن  .3874

في ميدان وحدة  3691/ 30/ 2أعدم رميا بالرصاص في ( المقدادية، نائب عريف)طه حسين طه الجبوري  .3875
 (قفطانمقال بشار . )المخابرة ، مع اربعة من رفاقه

 .من المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير أيام االنقالب/ طه حميدي  .3879

 .  الملكى العهد فى السياسين السجناء الدفاع لجنة فى الناشطين من ،وهو حكما وكان العزاوى على احمد طه .3877
مع الزعيم  واعدم في دار االذاعةفي وزارة الدفاع  2623شباط  0قاوم انقالب ( بغداد، زعيم ركن)طه الشيخ احمد  .3878

 (الشبيبي) .273 و 220 وبطريقة بربرية، صورة وفاضل عباس المهداوي بدون اية محاكمة قاسم عبد الكريم
 (30/4/2025الشبيبي في . وغيرهارجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ ) الرزاق عبد طه .3876

الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .سجن نقرة السلمان طه علي األجرب .3880

30/4/2025) 
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا . سجن العمارة ....(،)...طه دمحم الحاج طه  .3883

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22العمارة المرقم لكتاب مديرية سجن 
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي). اعتقل ايام االنقالب وكان في سجن النقرة(  استاذ كلية الزراعة الحلة، )    طه ناجي .3882

 (هوتميل من بشار قفطان) .متوفي. اعتقل في الحي (الحي، قهواتي)  طه ياسين .3881
 (31صورة ). له صورة في سجن الحلة ....(الحي ، ) طوشي حياوي .3884
 (من باقر سلمان الربيعي).  اعتقل ايام االنقالب( اول. ، م)...طي عبد اللطيف  .3885

 

 حرف ظ
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات    ظافر حسن ملوح .3889
  (هوتميل ايمان خيري الحيدر) الحله سجن  (بغداد، مدرس في ثانوية المنصور) الشاوي ظاهر .3887
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات    ظاهر محسن حبيب .3888
 (من مانع السعدون. )اعتقل بعد حركة حسن سريع( في القوة الجوية صف الهارثة، ضابط)ظاهر حبيب النجار   .3886
 .اعتقل بعد االنقالب/ من أهالي الحلة/ ظاهر معروف  .3860
توجد صورة لها مع زميالتها المناضالت في السجن . شقيقة الشهيد رافع الكبيسي ...(، )... ظهيرة الكبيسي .3863

 (32صورة ) .المركزي ببغداد
 

 حرف ع
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / كريم الناصرية عاجل .3862

  (30/4/2025الشبيبي في . مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء معلومات أكثر عنه، ) السلمان عادل .3861
 .في الموصل2623شباط 0اعتقل بعد انقالب / عادل الصبحة  .3864
الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .سجن نقرة السلمان/عادل المصور .3865

30/4/2025) 
 (من الشبيبي)  كربالء في 3691شباط  8اثر انقالب  اعتقل (طبيب اسنان ،كربالء) عادل الهاشمي .3869

 (203)له في سجن نقرة السلمان صورة جماعية ....( ،).... جرجيس عادل .3867
 وزير الزراعة/ عادل جالل .3868

 .سجن في سجن الرمادي ونقرة السلمان/ حله -نخيلة/عادل حميد منسي .3866
 .السياسيين في الحلةلديه معاملة في مؤسسة السجناء / عادل سلمان عبد سلمان العامري .3600
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الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .عادل سليم من سجناء نقرة السلمان .3603

30/4/2025)  

 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات    الربيعي سليمان عادل .3602
 المركزي الموصل سجن في الثاني شكيرة المحجر عادل .3601
هوتميل من . )طالب في المعهد الصحي العالي في خلف السدة 27/2/23اعتقل في  (الديوانية، طالب)شمخي عادل  .3604

 (بشار قفطان

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) سنوات 7/ عادل عباس زبالة  .3605

 (تأكيد باقر سلمان الربيعي). اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت(  مالح. ، م).... عادل عبد االحد  .3609

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) الحميد عبد عادل .3607
كتاب سحب . شباط 31شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( الجزائر، معلم مدرسة البطائح/ الناصرية) عادل عبد بركات .3608

 .(الشبيبي. )217اليد صورة 
 .السّدة خلف المركزي معتقل البنك في موظف/العبيدي المنعم عبد عادل .3606
 (    مالزم، )....عادل عقراوي  .3630
حكمه بثالث  25/32/3691تموز، اصدر المجلس العرفي في /4اعتقل يوم   ....(.حله)  عادل منجي ابو خمرة .3633
 (هوتميل منه) .سنوات
حكم لثالث  و -الموصل-اعتقل ايام االنقالب في موقف الخزرج  ( القوش،  معلم)   العوصجي اقوعادل يوسف ي .3632

 ( تأكيد عزت يوسف اسطيفان. )سنوات

 (بالفيس من ندوة الصفار. )بغداد شباط في سجن النساء 8اعتقلها انقالبيو ...( بغداد، )عائدة عسيران   .3631

. حكم عليه بخمس سنوات. اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت( ئيس اول ركن، ر)...عارف حكمت  .3634
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي)

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / حميدي الناصرية عارف .3635

، 42، 40)الصور . لديه صور متعددة في سجن النقرة والحلة والموقف العام(    الحلة، رجل أعمال) مجيد عارف .3639

    ( ، وغيرها42

 السلمان.عاشور العاني من عائلة الشهيد توفيق منير  .3637

  (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) جدوع عاشور .3638
 (من نعيم زهيري)  عاشور فداع الزهيري  .3636
 (هوتميل من بشار قفطان) .اعتقل في الحي (الحي، محامي حاليا) دمحم كوز عاشور .3620
 عاصم الخفاجي نقابي بارز من بغداد ؛السلمان .3623
من الذين دافع عنهم الفيلسوف برنتراند رسل، المعلومة من   نقرة السلمان (دكتور ،)....ت عاصم عبد الرزاق عز .3622

 (19و 13و 13صورة )السلمان له صورة جماعية في سجن نقرة . نعيم زهيري
في نقرة  348و 347و 349شباط له صورة جماعية  8اعتقل اثر انقالب ...( ، الكوت)الطائي  مطيرعاصم دمحم  .3621
  (الشبيبي. )السلمان
سنوات في  1في مصفى الدورة، وحكم  3691شباط  8اعتقل في ( ثاني. بغداد، م)عاكف مصطفى جميل الونداوي  .3624

  (الونداوي عبد العزيز هوتميل) .سجن بعقوبة
 (من عادل حبه. )االنقالب ثراعتقلت ا(  عربي-بغداد، كلية االداب)عالية الشبيبي   .3625
-- الموصل-- قبع أبو بيت جاسم موقف عامر .3629
شارك مع الشهيد حسن سريع في االنتفاضة وشارك في احتجاز وزراء البعث ( ، جنديالصويرية)عامر فرحان  .3627

 (عبد االمير صادقتاكيد ). اثناء االنتفاضة

 (هوتميل لطفي سعيد شفيق. )2623شباط  0اعتقل اثر انقالب   ....(، )....عامر نور الدين  .3628

شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني  8اعتقل اثر انقالب ( مهنته؟، الصويره )عايد جمعه دمحم الربيعى  .3626
 (وثيقة من سالم كامل سعد. )وحكم عليه 2و 326/3صورة . 10/33/3694بتاريخ  413/691بقرار التجريم المرقم 

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) سعيد زاير عايد .3610
 أمن الحلة الخاصة بالمتهمين الشيوعيين الموقوفين 37/3691 القضية المرقمه ...(، حله)  عايد مهدي الحديثي .3613

 0690-5-03 أوقف بتاريخ

 (23/1/2035الشبيبي )الرجاء اسمه الكامل ( موظف الماء، الشوملي )؟؟؟؟؟  عباس  .3612

( 2032/23)رقم االضبارة  ./اعتقل وسجن في كربالء، الحلة، والنقرة(عمل حركربال، )   عباس ابراهيم الجصاص .3611

( 3صورة رقم ). جمعيات 43من المرسوم و  25/24/0 بداللة. ب.ع.ق 32/22حكم باالشغال الشاقة لخمس سنوات وفق المادة

 (الشبيبي) !الصيغة األصلية لدى دمحم علي الشبيبي
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النجف . )عصابات الحرس القومي في ريف الكوفة خالل مواجهة معاستشهد ....( النجف، )عباس ابو اللول   .3614
 (الوجه االخر

 (هوتميل لطفي شفيق. )في قصر النهاية تمت تصفيتهواعتقله االنقالبيون ( بغداد، رائد)عباس الدجيلي  .3615
3619.  
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)   .حله/عباس البارودي .3617

بتاريخ  اعتقل ايام االنقالب في مركز شرطة النعمانية وافرج عنه في المحكمة(  النعمانية ، كادح) عباس الدليمي  .3618
  (  تاكيد عبد االمير صادق) . 7/3/94

  (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) السعد عباس .3616
 (من الشبيبي)  في كربالء 3691شباط  8اثر انقالب  اعتقل   (، طالبكربالء) عباس الشامي .3640
  (  تاكيد عبد االمير صادق). اعتقل ايام االنقالب(   البصرة، كادر عمالي)  -ابو تحرير-عباس المظفر  .3643

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .عباس بادي نقرة السلمان .3642

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ عباس بشوش علي غازي .3641
 .توفى، كان ممثل سجناء النقرة لدى االدارة  بغدادي، من سجناء نقرة السلمانعباس  .3644
 (ميل عطا يوسف.  )3691أعتقل أيام انقالب (  الكوت، طالب)عباس جهاد تبينه   .3645
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة حسين عباس .3649
 .42/3/4122الشبيبي /رجاء تصحيح االسم ( عسكري ،عنانهحله )أو حميدي؟؟  عباس حمد .3647
تأكيد ). اعتقل ايام االنقالب وحكم عليه بسنتين ونصف، وكان في سجن بعقوبة( طيار. ، م)....عباس حمزة عطية   .3648

 (باقر سلمان الربيعي
مع قطعان الحرس اعتقل مصابا بعد مواجهة ( قرية البو شناوة، فالح/القاسم/الحلة)عباس خضير عباس الشمري  .3646

على الطريق الواصل بين " مشهد الشمس"ورميت جثته في منطقة  32/8/2693بتاريخ  ، واستشهد تحت التعذيبالقومي

    (عطا عباس خضير. )الحلة وكربالء

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)     الزبيدي خلف عباس .3650
  (تاكيد عبد االمير صادق). اعتقل ايام االنقالب وكان في سجن النقرة.....( البصرة، )  عباس سكران  .3653

  (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)   المظفر طالب عباس .3652
خط يده ووزعها في ب( اتحاد الشعب0اعتقله االنقالبيون بعد أن خط جريدة الحزب ( بغداد، مهنته)عباس فورمان  .3651

 (عاصم عزت. )الكاظمية
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  نقرة السلمان/عباس عببيد .3654

اعتقل ايام االنقالب في سجن رقم ( ، مضمد في مستشفى الرشيد العسكريالنعمانية) منصور صياح  عباس عساف .3655
 (تأكيد عطا يوسف). 95، ونقل لسجن الرمادي والحلة، اطلق سراحه عام 3

، وسحبت يده بموجب برقية مديرية التعليم 2623شباط  20اعتقل يوم ( ؟؟؟؟؟معلم مدرسة  ،مدينته؟)عباس عطية   .3659

 (سعد كامل وثيقة من سالم. )2و 2صفحة 220الحظ صورة . 22/2/2623والمؤرخة في  0200العامة المرقمة 

  (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) طه علوان عباس .3657
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) اسكندر علي عباس .3658
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة يميالتم علي عباس .3656
-2-32في  256  حسب كتاب مديرة شرطة الحلة 3691-2-33اعتقل في / معاون االمام/عباس علي العزيز .3690
3691. 
والسجالت تثبت اعتقاله اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/القلعة عباس علي .3693

 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
كتاب سحب اليد صورة . شباط 6شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( الناصرية، معلم مدرسة الكسائي)النجار  علي عباس .3692
 (الشبيبي. )217

اعتقل ايام الشهيد عبد الكريم قاسم واستمر اعتقاله ايام ......( الكوت،)  -شقيق اسكندر الكببجي-عباس علي  .3691
 ( تاكيد عبد االمير صادق). 3698االنقالب البعثي، وقضى فترة في نقرة السلمان واطلق سراحه عام 

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عباس علي عزيز عبد هللا .3694

، وسحبت يده بموجب برقية مديرية 2623شباط  20اعتقل يوم ( معلم مدرسة الغربية الكوت،) عباس عيدان  .3695

 (سعد كامل وثيقة من سالم. )2و 2صفحة 220الحظ صورة . 22/2/2623والمؤرخة في  0200التعليم العامة المرقمة 

ة السجناء السياسيين لديه معاملة في مؤسس( الكيمياء/الحلة، طالب كلية التربية) عباس فاضل دمحم عباس المرعب .3699
 .في الحلة

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) عباس فتاح  .3697



 

62 

 

حكم لستة اشهر مع وقف ( 3013/91)رقم األضبارة . شباط  8اعتقل اثر انقالب ( طالب، كربالء) عباس فتح هللا .3698
الصيغة األصلية لدى دمحم علي ( 3صورة رقم ). ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41وربطه بكفالة وفق المادة  التنفيذ 
 (الشبيبي) !الشبيبي
اعتقل ايام االنقالب، العب كرة قدم في سجن نقرة السلمان اطلق سراحه عام ( البصرة، طالب) الفياض عباس كاطع .3696
 (تأكيد عبد االمير صادق) .3698

  الحلة في السياسيين السجناء مؤسسة في التحقق اثناء 2/6/2024توفي الربيعي جوير كاظم عباس .3670
في  3691-6-5لغاية  3691-1-7مرسوم جمعيات من  35/34اعتقل وفق الماده حله/ عباس مجيد موسى البياتي .3673

 . .امن الحلة حسب الوثيقة الموجودة لدينا
تأكيد عبد االمير ). ، كان في نقرة السلمان وهو رياضيام االنقالباعتقل اي( كربالء، طالب) الحسناوي دمحم عباس .3672
  (صادق
 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / الفخري الرفاعي دمحم عباس .3671
قطار اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة عضو اللجنة التحقيقية لمحكمة الشعب، ( اول. الكوت، م)   عباس مسلم  .3674
 (باقر سلمان الربيعي ، وتأكيد عبد االمير صادق). 3698واطلق سراحه عام  .حكم عليه بخمس سنوات. الموت
 .الكوت نقره السلمان..عباس منصور الحسن موظف وخريج جامعه  .3675
 .شباط 8على يد انقالبيي  واستشهد تحت التعذيباعتقله االنقالبيون ( حزبيكادر ، العماره ) عباس نعمه الحداد  .3679

 (كتاب شهداء الحزب)

، وسحبت يده بموجب برقية 2623شباط  6اعتقل يوم ( النعمانية، معلم مدرسة النعمانية)عباس هادي صالح  .3677

كامل مرسل الوثيقة سالم . )2و 2صفحة 220الحظ صورة . 22/2/2623والمؤرخة في  0200مديرية التعليم العامة المرقمة 

 (سعد
الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .هجول، من سجناء نقرة السلمانعباس  .3678

30/4/2025) 

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / هليل الناصرية عباس .3676
استنادا وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة . سجن العمارة ...(،)...عبد ابراهيم عبود  .3680

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 
اعتقله االنقالبيون وتعرض من قبل ( عضو الهيئة االدارية لنقابة المعلمين،والدة عين كاوة)  عبد االحد المالح .3683

جماعي  مجهول في قبر اودفنو آذار 6/03تمت تصفيته مع مجموعة من رفاقه ليلة البعثيين الفاشست لتعذيب همجي ومن ثم 

 (الشبيبي. )256صورة . شهيدا 50مع  خارج بغداد

وحكم عليه بالحبس  في سجن الموصل، 2623انقالب شباط  أياماعتقل  ...(، برطلة) دنحا داؤد متي االحد عبد .3682

 .2627 عام في سراحه واطلق والرمادي البصرة الى ونقل سنوات خمسة
 عام في سراحه واطلق والرمادي البصرة الى ونقل سنوات خمسة لمدة الموصل في سجين دنحا داؤد متي االحد عبد .3681

 .من اهالي برطلة/  2627
 صائغ ومهنته العمارة سجن في ونصف سنتان العراق وسجن الى ايران سلمته علوان تقي مطشر األحد عبد .3684
  .من المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير أيام االنقالب/ عبد األخوة مسلم جبر .3685

 .أمن الحلة الخاصة بالمتهمين الشيوعين الموقوفين 37/3691القضية المرقمه/ حله/مطلبعبد الحسين  عبد االله  .3689
. شباط بفترة تحت اسم التنظيم الجديد ٨اعتقل بعد ( الكاظمية، صاحب محل لبيع لوازم الخياطة)عبد االله اسد  .3687

 (هوتميل هادي دمحم)
أعتقل اثر قدم من موسكو لزيارة عائلته ف (كربالء، يدرس طب في موسكو) (أم الرماح؟؟) الرماحيهاشم عبد االله  .3688
ويقال أن جثمانه ( المكتبة العامة في كربالء) في مقر الحرس القومي تحت التعذيبواستشهد في كربالء  شباط 8انقالب 

 (من الشبيبي) !الطاهر رمي في أحد اآلبار
واستمر اعتقاله طول فترت . لقيادته تظاهرة 3692اعتقل عام ( بغداد، طالب ثالث جيولوجي)عبد االله توفيق  .3686
 (وتميل منهه. )3694شباط، واطلق سراحه في نيسان  8انقالب 
 .المتضمن رفع غبن 103676-4في  316حسب كتاب نقابة المعلمين / معلم المضرية/عبد االله حبيب محمود .3660
.  مندائي، اعتقل ايام االنقالب وتنقل بين نقرة السلمان وسجن العمارة( علي الغربي، طالب)  عبد االله زهرون  .3663

 (تأكيد عبد االمير صادق)
 .  2اوقف لمدة سنة وستة اشهر في سجن الهندسة ورقم / عنانه -حله/ عبد االله سعيد حمزة .3662
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ عبد االله عبد الحسين دمحم .3661
والرمادي اعتقل ايام االنقالب تنقل بين النقرة وسجن الحلة (  البصرة، طالب ثانوية)  الربيعي الواحد عبد االله عبد .3664

  (تأكيد عبد االمير صادق) . 2620واطلق سراحه عام 
 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / جعفر الناصرية دمحم االله عبد .3665
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 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)      عباس احمد االمير عبد .3669
 البصره شقيق سامي احمد ابو وميض السلماناالمير احمد د عب .3667
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) عبيدة اسماعيل االمير عبد .3668

سجن باغ مهران  سلمته الحكومة االيرانية الى العراقية وكان معتقال في  عبد االمير الجرجفجي من الكاظميه .3666

 .بطهران
  .نادي قريش الرياضي في الكاظمية/ الحداد االمير عبد .2000
 رئيس االدعاء العام / عبد االمير العكيلي .2003

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) الفحل االمير عبد .2002
 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / الواسطي الرفاعي االمير عبد .2001
كتاب سحب اليد . شباط 30شباط يوم  8اعتقله انقالبيو ( السوق ، معلم مدرسة الرازي/ الناصرية) عبد االمير تقي .2004
 (الشبيبي. )217صورة 
له  2620اعتقل ايام االنقالب، تنقل بين النقرة وسجن الكوت، اطلق سراحه عام ( الحي، معلم)   جاسم االمير عبد .2005

 ( تأكيد عبد االمير صادق). 247صورة جماعية 
كتاب سحب اليد . شباط 6 شباط يوم 8اعتقله انقالبيو ( السوق ، معلم مدرسة الفتوة/ الناصرية) عبد االمير جبر .2009
 (الشبيبي. )217صورة 
( 2032/23)االضبارة  رقم  /النقرة، والحلةاعتقل وسجن في كربالء،  (كربالء موظف) عبد األمير حسين القنبر .2007

( 3صورة ). جمعيات 43من المرسوم و  25/24/0بداللة . ب.ع.ق 32/22حكم باالشغال الشاقة لخمس سنوات وفق المادة

 (الشبيبي) !الصيغة األصلية لدى دمحم علي الشبيبي
مع وقف التنفيذ حكم لستة اشهر ( 3013/91)رقم األضبارة  .اعتقل اثر االنقالب....( ، كربالء) عبد األمير حسين .2008

 !الصيغة األصلية لدى دمحم علي الشبيبي( 3صورة ). ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41وربطه بكفالة وفق المادة 
 (الشبيبي)

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا . سجن العمارة ....( ،)....عبد االمير حسين  .2006

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22رة المرقم لكتاب مديرية سجن العما
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عبد االمير رسول حمودي .2030
اعتقل وعذب واطلق سراحه لعدم تعرفهم على شخصيته وعاد لممارسة ( شيخ سعد، كادر حزبي) رشاد االمير عبد .2033

 (من عبد االمير صادق.  )واستشهد اثناء التعذيباعتقل في اوائل السبعينات . عمله الحزبي
 .المتضمن رفع غبن 103676-4في  316حسب كتاب نقابة المعلمين / معلم الهندية/ عبد االمير رؤوف كاظم .2032

  (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) زاهد االمير عبد .2031
 (هوتميل من بشار قفطان و عبد االمير صادق) (رياضيالحي، )داير  سالم االمير عبد .2034
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .االمير سبتي  نقرة السلمان عبد .2035

وشارك في عملية  اعتقل ايام االنقالب وتنقل بين النقرة وسجن الحلة( بغداد شواكة، نقابي)  عبد األمير سعيد  .2039
 (تأكيد عبد االمير صادق) . 3696بعد اعتقاله مجددا عام  استشهد تحت التعذيب. الهروب من سجن الحلة

االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقل بعد / الناصرية/السوق عبد االمير سلطان .2037
 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .لديه قرار حكم مرفق لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة  /عبد االمير شمخي جبار جعفر الشاله .2038
وتنقل بين عدة سجون واطلق سراحه  91شباط  6اعتقل يوم ( النعمانية، طالب)جعفر الحاجم  عبد االمير صادق .2036
   (منه هوتميل) .347و 349له صورة جماعية .3698شباط  34يوم 

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عبد االمير عاشور علي .2020

، وسحبت يده بموجب برقية 2623شباط  6اعتقل يوم ( معلم مدرسة االعتماد ،مدينته؟)عبد االمير عباس المهدي  .2023

 (سعد كامل وثيقة من سالم. )2و 2صفحة 220الحظ صورة . 22/2/2623والمؤرخة في  0200مديرية التعليم العامة المرقمة 

 كاتب ومؤرخ/ عبد االمير عبد الوهاب الرفيعي .2022

 -000)كان في سجن النقرة له صور جماعية . 0690اعتقل اثر انقالب  (بغداد، طالب)عبد األمير عبد الرزاق شندي  .2021

 (رسالة من مجيد احمد. )في سجن النقرة( 008

 03معادية للحزب في الكاظمية يوم  استشهد على يد مجموعة( الكاظمية، عامل نسيج)عبد االمير عبد هللا الحائك   .2024

  ( كتاب شهداء الحزب. )0690شباط 
بتاريخ  واحيل للمجلس العرفي العسكري  2623سجن بعد انقالب شباط  (الحلة، خياط) عباسعبد االمير عبد  .2025

جمعيات فقد ثبت انتمائهم للحزب الشيوعي وتابوا واعلنوا براءتهم لذلك تقرر  43ق ع ب و/32/2وفق المادة  20-3-2623

هم بالحبس الشديد لمدة ستة اشهر والنهم جمعيات والحكم علي 43من ق ع ب وبداللة المادة  32/22تجريمهم وفق المادة 
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دينار عمال  200بالمحافظة على االمن تقرر ايقاف العقوبة  واطالق سراحهم بكفالة  شخص ضامن بمبلغ  تابوا وتعهدوا 

 .  233/624من ق ع ب حسب القرار  26باحكام المادة 
 ....(، شاميه)عبد االمير عبد علي  .2029
 (من الشبيبي) الحلةفي كربالء و شباط 8اثر انقالب  اعتقل  ( حرعمل ، كربالء) عبد األمير عفلوك .2027
اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت / الناصرية/السوق عبد االمير عيسى .2028

 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
 سجنوحكم عليه وارسل ل 2623 عام شباط من الثامن بعد اعتقاله تم ....(، بصرة) السعد سبتي ماجد االمير عبد .2026

 .السلمان نقره
 (كتاب شهداء الحزب. )على يد االنقالبيين البرابرة استشهد باعدامه( مكلف. ، ج)....عبد االمير مجيد   .2010
 شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني 8اعتقل اثر انقالب ( مهنته؟، الصويره )عبد االمير مجيد الجدوع  .2013

 (وثيقة من سالم كامل سعد. )وحكم عليه 2و 326/3صورة . 10/33/3694بتاريخ  413/691بقرار التجريم المرقم 
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي). اعتقل ايام االنقالب وكان في سجن الحلة( ، ماجستير من فرنسا).... عبد االمير ناجي .2012

 (30/4/2025الشبيبي في . مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهارجاء معلومات أكثر عنه، ) عبد االمير نادر سجن الحلة .2011

 .....(، شاميه)عبد االمير ناصر  .2014
 (هوتميل همام عبد الغني المراني)  كادر حزبي ....( بغداد، ) -ابو شالل- العبد عبد االمير عباس .2015

-3-20واحيل للمجلس العرفي العسكري بتاريخ  2623-2-22اعتقل في / عبد االئمة عبد الهادي يحيى عمران .2019
وانهم من الشيوعيين الخطرين وال زالوا مقتنعين بمحاسن  وقد ثبت انتمائهم / جمعيات 43ق ع ب و/32/2وفق المادة  2623

جمعيات والحكم عليه  43من ق ع ب بداللة المادة  32/22 الشيوعية حتى ساعة محاكمتهم لذا تقرر تجريمهم وفق المادة

له في سجن الحلة عدة  /.233باالشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات على ان تحسب لهم مدة موقوفيتهم حسب القرار المرقم  

 (56، 54، 42)صور 
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عبد الباري دمحم شالل .2017
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة . سجن العمارة ....(،)...الباري حميد هجول عبد  .2018

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 
 خريج كلية الفنون الجميلة/عبد الباقي الدوري .2016

 (تأكيد باقر سلمان الربيعي). اعتقل ايام االنقالب وكان من سجناء النقرة  ....(البصرة، ) م عبد الباقي جاس .2040

 (من باقر سلمان الربيعي. )، اعتقل ايام االنقالب2656كان مديرا للشرطة العامة عام ( ، عقيد)...عبد الباقي كاظم  .2043

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عبد الجاسم غربال حنتوش .2042
 استشهد في عملية اغتيالالحلة   اعتقل ايام االنقالب وحكم كان في سجن( رجل دين ،بغداد)  عبد الجبار األعظمي  .2041
 (من دمحم الشبيبي. ) البرزاني
.  حكم عليه بخمس سنوات. اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت (، مالزم)....... جبار العلي عبد ال .2044

 (تأكيد باقر سلمان الربيعي)

 (صور خالد. )227صورة  كيف ومتى واين؟؟ !استشهد( مدينته؟، مهنته؟)عبد الجبار بيروز خان   .2045

وحكم عليه من قبل  0690اعتقل بعد أنقالب شباط  (الصويرة، موظف) -ابو ثابت-عبد الجبار جمعه دمحم الربيعى  .2049

 (تأكيد، عبد االمير صادق) .المجلس العرفي العسكري الثاني

-33في  247حسب كتاب مديرية شرطة الحلة  3691-2-3اعتقل بتاريخ / معلم مدرسة الثقافة/عبد الجبار ديكان .2047
 .3691-4-23واطلق سراحه في  2-3696

  (30/4/2025الشبيبي في . جاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرهار)    الحسين عبد الجبار عبد .2048
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عبد الجبار عبد العباس دمحم علي .2046
 اعتقل وعذب ايام االنقالب الفاشي  دكتور رئيس جامعة بغداد   عبد الجبار عبد هللا .2050

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة .حله/سنة 20/  الشمري عبد الجبار علي جبر .2053
معتقل من ايام الزعيم، ونقل لسجن النقرة وهرب مع مجموعة ( الموصل، موظف صحي)عبد الجبار مال هللا  .2052

 (تأكيد، عبد االمير صادق). 9/33/97الهروب من سجن الحلة بتأريخ 
 ارة ثم نقرة السلمانعبد الجبار مجيد رحيم التميمي موقف العم .2051
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ عبد الجبار دمحم طاهر الحلو .2054
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عبد الجبار مخيف كتاب .2055
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / منهل الناصرية الجبار عبد .2059
حتى تموز وعذب تعذيبا بربريا  0اعتقل بعد انفاضة  (بغداد، صحفي أشتهر بعموده اليومي) عبد الجبار وهبي .2057

 (الشبيبي) .077، و072صورة  "باعتراف احد قادة حزب البعث"ر اساقه بمنش حيث نشرت وقطعت استشهاده

 (من مؤيد سعيد....(    )الحلة، )عبد الجليل الماشطة   .2058
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 سكرتير مجلس الوزراء-رئيس محكمة استئناف/ الجليل برتوعبد  .2056

  .سلمته الحكومة االيرانية الى العراقية وكان معتقال في سجن باغ مهران بطهران عبد الحسن بدن من بغداد .2090
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / جابرالناصرية الحسن عبد .2093
حسب كتاب مديرية شرطة  3691-2-6حمزة الربيعي معلم في مدرسة الطالبية  اعتقل بتاريخ عبد الحسن خليل  .2092
 .3696-2-30في  211الحلة 
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ عبد الحسن مهدي حسين دمحم .2091
 .لةلديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الح/ عبد الحسين اسماعيل عبدي االسدي .2094
تأكيد عبد االمير . )اعتقل ايام االنقالب وكان في سجن النقرة( السماوة، تاجر وشاعر) الخطيب الحسين عبد .2095
 (صادق
 (الشبيبي/ قد يكون تكرار لألسم التالي وخطأ في مهنته) بالكوت صحي موظف السعيدي الحسين عبد .2099
، وسحبت يده بموجب برقية 2623شباط  6اعتقل يوم ( معلم مدرسة الثورة ،مدينته؟) عبد الحسين مهدي السعيدي  .2097

 (سعد كامل وثيقة من سالم. )2و 2صفحة 220الحظ صورة . 22/2/2623والمؤرخة في  0200مديرية التعليم العامة المرقمة 
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)     العماري الحسين عبد .2098
 الكوت والسلمان والحله والرمادياعتقل ايام قاسم وتنقل بين سجن ( النعمانية، كادح)  شدهة امين الحسين عبد .2096

 (تأكيد عبد االمير صادق)
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)   .شاميه,عبد الحسين جاسم  .2070

الى  20/3/2623اعتقل ايام االنقالب بموجب امر القاء القبض الصادر في ....( علي الغربي، )عبد الحسين حمد   .2073

 ( Krar Alameeهوتميل )(.  220وثيقة )حاكم تحقيق علي الغربي 

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / جهاد الرفاعي الحسين عبد .2072
اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت / الناصرية/الدواية الحسين حاج ثجيلعبد  .2071

 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
المتضمن رفع  103676-4في  316حسب كتاب نقابة المعلمين / معلم مدرسة االجيال/عبد الحسين حسن الشريفي .2074
 .غبن

 .اعتقل ايام الزعيم واستمر احتجازه ايام االنقالب وتنقل بين السجون(  ، كادر حزبي).... يفةخل الحسين عبد .2075
شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني  8اعتقل اثر انقالب ( مهنته؟، الصويره )عبد الحسين رحيم مطلك  .2079

 (وثيقة من سالم كامل سعد. )عليهوحكم  2و 326/3صورة . 10/33/3694بتاريخ  413/691بقرار التجريم المرقم 
  ....(، شاميه)عبد الحسين سلطان  .2077
كتاب سحب . شباط 33شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( الشطرة، معلم مدرسة الشطرة/ الناصرية) شمخي الحسين عبد .2078

 (الشبيبي. )217اليد صورة 

تأكيد عدنان . )الدموي 2623شباط  0أعتقل اثر انقالب ( ابو الخصيب،  موظف/ البصرة)  شهباز علي الحسين عبد .2076

 (الظاهر
، وسحبت يده بموجب برقية 2623شباط  20اعتقل يوم ( معلم مدرسة الحيدرية ،مدينته؟)عبد الحسين عبد هللا   .2080

 (سعدكامل وثيقة من سالم . )2و 2صفحة 220الحظ صورة . 22/2/2623والمؤرخة في  0200مديرية التعليم العامة المرقمة 
 نقرة السلمانمن سجناء ( مالزم ، ).... عبد الحسين عبد الرسول  .2083

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)          علي عبد الحسين عبد .2082
شباط صدر حكم بحقه عشر سنوات، صورة  8اعتقل اثر انقالب ( البصرة، مهنته؟)     حاجم علوان الحسين عبد .2081
 (الشبيبي. )251

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عبد الحسين كمر شليغم .2084

 . كاملة سنة عليه محكومو 2623اعتقل بعد انقالب شباط /  الساعدي دمحم محسن الحسين عبد .2085

 .سجناء السياسيين في الحلةلديه معاملة في مؤسسة ال /عبد الحسين دمحم عطش الحسناوي .2089

 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)       منذور الحسين عبد .2087
اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت / الناصرية/السوق عبد الحسين ناجي .2088

 .الوثيقةاعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم 
  (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)  هللا عبد وطبان الحسين عبد .2086
 (30/4/2025الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها)     الدليمي الحليم عبد .2060
 (23)ورة رقم سجن الحلة توجد له ص ....(،)....عبد الحليم أحمد النعمان   .2063
 .االنقالب من المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير أيام / عبد الحليم عبد  .2062

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ عبد الحمزة عبد الرضا مال هللا .2061
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي). اعتقل ايام االنقالب وكان في سجن الحلة(  استاذ كلية الطب ، )... عبد الحميد البستاني  .2064
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 دكتور/ طب/عبد الحميد السعدي .2065

توجد له صورة في سجن الحلة ضمن   (أحد ابطال العراق في رفع األثقال رياضي، األعظمية) جواد  عبد الخالق .2069
تأكيد هادي (. )39صورة ) -519التنوير والمكابدة ص ذكريات -مجموعة من المناضلين في كتاب الراحل علي دمحم الشبيبي 

 (دمحم
الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .نقرة السلمان (ناستيون) عبد الخالق  .2067

30/4/2025) 

اعتقله االنقالبيون وتعرض من قبل البعثيين الفاشست ( ، مهندس خريج بريطانيابغداد)  البياتي دمحم عبد الخالق .2068

. 220، صورة .ودفنوا في قبر جماعي خارج بغداد آذار 6/03تمت تصفيته مع مجموعة من رفاقه ليلة لتعذيب همجي ومن ثم 

  (تأكيد باقر سلمان الربيعي)
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / خضر الرفاعي الخالق عبد .2066
الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .الخالق طاهر من سجناء نقرة السلمان عبد .2300

30/4/2025) 

 (30/4/2025الشبيبي في . وغيرهارجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ ) سلمان الجبار عبد الخالق عبد .2303
وحكم عليه  2623اعتقل اثر انقالب ( بغداد، خريج كلية تجارة وضابط احتياط في البصرة)  علي الخالق عبد .2302

    ( تأكيد صادق اطيمش. )المجلس العرفي بسنتين قضاها في نقرة السلمان
 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / داخل الناصرية الخضر عبد .2301

 (30/4/2025الشبيبي في .رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .الدايم السياب شاعر الشعبي عبد .2304

 .0690بعد انقالب شباط  رقم واحد ـ خلف السدة/ عبد الرحمن البراك  .2305

الشبيبي في . رجاء معلومات أكثر عنه، مدينته؟ ومهنته؟ وغيرها) .سجن الديوانية الخزاعيعبد الرحمن  .2309
30/4/2025)  

 (من عادل حبه. )اعتقل ايام االنقالب( بغداد، محامي)عبد الرحمن الصفار   .2307

-- الموصل-- قبع أبو بيت الطباخ موقف الرحمن عبد .2308
 سجن نقرة السلمان (عقيد، )....عبد الرحمن القاضي  .2306
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة . سجن العمارة ....(،)....عبد الرحمن عبد مصطفى  .2330

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 
لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة وثيقة . سجن العمارة ....( ،)....عبد الرحمن خورشيد  .2333

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 
يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  (،    الناصرية) الربيعي  مجيد الرحمن عبد .2332

كتاب سحب اليد صورة . شباط 39شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( ، معلم مدرسة التعاون/ الناصرية)عبد الرحمن مجيد   .بغداد/
/ ام انه شخص آخر يرجى ان يكتب لي من يعرف هذا المعتقل هل هو نفسه الربيعي الموجود أعاله)(  الشبيبي. )217

 (الشبيبي
 (شهداء الحزب. )سلطات انقالب شباط على المنطقة استشهد خالل حملة( شقالوة، فالح)عبد الرحمن مغديد آغا   .2331
 سجن الحلة/عبد الرحيم أسحاق المحامي .2334
 (مقال جبار ياسر الحيدر)   . شباط 8اعتقل اثر انقالب ....( ، النجف) عبد الرحيم الشمرتي  .2335

 (شهداء الحزب. )على يد انقالبيي شباط استشهد باعدامه( زاويتا، معلم)عبد الرحيم سليم مزوري   .2339
بعد تعذيب بربري في قصر  آذار 6يوم  أستشهد. عضو لجنة مركزية( وصحفي بغداد، محامي) عبد الرحيم شريف  .2337

 (الشبيبي) .020صورة . شباط 8النهاية على ايدي جالدي 

 سجن الحلة (الحلة، طبيب) (رجاء االسم عبد الرحيم أم رحيم؟؟) العظيم الماشطةعبد الرحيم عبد  .2338
كتاب سحب اليد . شباط 33شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( ، معلم مدرسة االبتهاج/ الناصرية)عبد الرحيم مزعل   .2336
 (الشبيبي. )217صورة 
و عطا  من باقر سلمان الربيعي). اعتقل ايام االنقالب، ومن مجموعة قطار الموت( ، عقيد)...عبد الرزاق الزبيدي  .2320
 (يوسف
أرجو من يعرفه ( عبد الرزاق الزبيدي)وصلني ميل يذكر ان هذا االسم هو نفسه   (عقيد، )....اق العبيدي زعبد الر .2323

 (ميل عطا يوسف) أن يرسل لي تأكيد أو نفي
 محامي/ عبد الرزاق العبيدي .2322

 محامي /عبد الرزاق المسعودي  .2321

اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت / الناصرية/القلعة عبد الرزاق حاج حسن .2324
 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .نقالبمن المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير أيام اال/ عبد الرزاق حسن  .2325
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 (شهداء الحزب. )على يد انقالبيي شباط استشهد( مهنته؟كويسنجق، )عبد الرزاق حسين  .2329

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / التميمي الناصرية حسن الرزاق عبد .2327
 ؟!!!!األمرممن يهمه ...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات   ابراهيم خليل الرزاق عبد .2328
 .0690شباط  8اعتقل اثر انقالب  (، مدير عام االصالح الزراعي).... عبد الرزاق زبير .2326

-2-32في  256حسب كتاب مديرة شرطة الحلة  3691-2-33اعتقل في / معلم الصباغية/عبد الرزاق ظاهر جابر .2310
3691. 
 .بغداد/الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ / عباس الناصرية الرزاق عبد .2313
 !اعتقل ايام االنقالب، لكنه امتدح انقالبهم الفاشي حينها أثناء مقابلة إذاعية( ، شاعر)....عبد الرزاق عبد الواحد   .2312
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / هللا الناصرية عبد الرزاق عبد .2311
، شباط 0على يد انقالبيي  2623آب  23يوم  نفذ به حكم االعدام( معلمعين التمر، ) بيج علي عباس عبد الرزاق .2314

 (صور خالد)  -230و  226صورة - .وقد كتب قبل يوم من اعدامه وصيته لزوجته 

 .3691-4-10  واطلق سراحه في 3691-1-34معلم العهد الجديد اعتقل بتاريخ / عبد الرزاق عمران حسون .2315
.  حكم عليه بخمس سنوات. اعتقل ايام االنقالب، ومن مجموعة قطار الموت( م أول، )....   عبد الرزاق غصيبه .2319

 (تأكيد باقر سلمان الربيعي)
 .حلة/ لالمحاوي/الرزاق كميل  عبد .2317
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / دمحم الناصرية الرزاق عبد .2318
  ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات   حسين دمحم الرزاق عبد .2316
 نقيب المهندسين /عبد الرزاق مطر .2340

. شباط 33شباط يوم  8اعتقله انقالبيو ( القلعة، معلم مدرسة منسب لثانوية السوق/ الناصرية)  عبد الرزاق موسى .2343
 (الشبيبي. )217كتاب سحب اليد صورة 

 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )المعلومات رجاء    نوري الرزاق عبد .2342
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / نوري الناصرية الرزاق عبد .2341
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مدينته، )رجاء المعلومات   محامي/عبد الرزاقي القيسي  .2344

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عبد الرسول حسن سلطان زغير .2345
حسب كتاب قائمقاميةالحلة  3691-2-30اعتقل في / معلم سعد أبن ابي وقاص/ عبد الرسول عبد الحسين الشريفي .2349
 .3691-2-39في  2120
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / كاظم الناصرية الرسول عبد .2347
حسب كتاب مديرية شرطة  3691-2-6اعتقل بتاريخ /  عبد الرسول ناجي السلمان مدرسة سعد ابن ابي وقاص .2348
 .3696-2-30في  211الحلة 
 (هوتميل من علي عبد الرسول مشكور. )اعتقل ايام االنقالب لمدة سنة ......(  الحلة، )عبد الرسول مشكور حمد   .2346
  ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات    اكبر الرضا عبد .2350
 .كربالء مركز شرطة /تاجر كربالء/ عبد الرضا البارودي  .2353
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات    عبد الرضا الدوغجى .2352
استنادا لكتاب  وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة/ سجن العمارة/ عبد الرضا حسن علي .2351

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22مديرية سجن العمارة المرقم 
  (هوتميل من بشار قفطان)  متوفي (الحي، عامل) (ابو لهيب)عبد الرضا حسين  .2354
  ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات    جعفر الرضا عبد .2355
  ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات    صالح الرضا عبد .2359
وحكم لمدة . ومن مجموعة قطار الموت 6/2/23اعتقل يوم  (بغداد، عقيد)عبد الرضا عبيد عبد السادة الفتالوي  .2357

 (و تأكيد باقر سلمان الربيعي هوتميل من ابنه دمحم) .ثالث سنوات قضاها في سجن بعقوبة
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ رضا محسنعبد ال .2358

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22مديرية سجن العمارة المرقم 
قرار صورة . وحكم علية بالسجن عشر سنوات شباط 8اعتقل اثر انقالب  (مهنته؟البصرة، )  عبد الزهرة ابراهيم .2356

 (العيداني. )520

 (مقال جبار ياسر الحيدر.   )شباط 8اعتقل اثر انقالب (  ....، النجف )عبد الزهرة الشمرتي  .2390

 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات  نقرة السلمان  الزهرة ديكان عبد .2393
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / مجيد الناصرية الزهرة عبد .2392
، هرب اثناء محاكمته من من سجناء نقرة السلماناعتقل ايام االنقالب ....( البصرة، )  ان المالكيالزهرة مزب عبد .2391
 (تأكيد عبد االمير صادق. )96/70تمت تصفيته عام . الموصل
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 من اكثر توقيفه وتم السده سجن الى نقل 7 رقم القاعه في السده خلف بغداد سجن في اعتقل حسن عبد الزهره عبد .2394

 .شهر22
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عبد السادة حسين بودان سلمان .2395
حكم لستة اشهر مع وقف ( 3013/91)رقم األضبارة . اعتقل اثر االنقالب( ، طالبكربالء)عبد الستار البارودي  .2399

الصيغة األصلية لدى دمحم علي ( 3صورة رقم ). ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41التنفيذ وربطه بكفالة وفق المادة 
 (الشبيبي) !الشبيبي
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات    العاني الستار عبد .2397
 (تأكيد عبد االمير صادق). الحلهاعتقل ايام االنقالبمن سجناء ( ، محامي)....عبد الستار القيسي  .2398
كتب لي السيد  باقر سلمان الربيعي بأنه ال يوجد طيار بهذا األسم يرجى  (؟؟طيار ئيسر، ....) المهداوي الستار عبد .2396

  الشبيبيدمحم / ممن ادخل االسم في القائمة مراجعة مصادره واعالمي
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات   .الزهيري فضل جابك الستار عبد .2370
 االنتماء بتهمة عائلته مع ُغيِب أو 2660 عام قتل. 2623شباط 0اعتقل اثر انقالب ( ، معلم.....) زبير الستار عبد .2373

 (وعدنان الظاهر تأكيد عطا يوسف) .ضده دليل أو اعتراف أي التحقيق هيئة تمتلك أن دون العراقي الشيوعي للحزب
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عبد الستار زنكاح كيطان .2372
. 367صورة . شباط 8عصابات انقالب  استشهد أثناء مقاومته...( كاظمية، / كربالء)عبد الستار مزعل الجنابي   .2371

 ( خالد صور)
  .تمت تصفيته في المعتقل (مدينته، مهنته)  عبد الستار مهدي .2374

 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات   البياتي ابراهيم السالم عبد .2375
 عبد السالم التعيسي الرئيس االول .2379
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات    عبد السالم القيسي .2377
شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري  8اعتقل اثر انقالب ( مهنته؟الصويرة، )عبد السالم عبد الوهاب احمد  .2378

 (سعد كامل وثيقة من سالم. )2و326/3صورة . 10/33/3694بتاريخ  413/691الثاني بقرار التجريم المرقم 
من الذين دافع عنهم  ،من مجموعة قطار الموتاعتقل ايام االنقالب،   (طبيب ، عقيد).... بالطه  عبد السالم دمحم .2376

 (تأكيد باقر سلمان الربيعيو  ميل من عبد السالم) الفيلسوف برنتراند رسل، من نعيم زهيري
 ياسين الدباغ موصلعبد السالم  .2380
 (شهداء الحزب. )3691 استشهد عام (مهنته؟القوش، )عبد السالم يوسف   .2383
شباط، وسحبت يده، كتاب  8اعتقله انقالبيو ( معلم مدرسة المتنبي للبنينالقلعة، / الناصرية) عبد السميع عباس .2382

 (الشبيبي. )218سحب اليد صورة 
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات     الشيخ عبد .2381
 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / علوان الرفاعي الصاحب عبد .2384
 .من سجناء نقرة السلمان مسير عبد الصمد عبد الرحيم .2385
من مانع . )اعتقل بعد انتفاضة حسن سريع( الشعيبة/البصرة، نائب ضابط القوة الجوية)عبد الصمد علي العبود   .2389

 (السعدون

 من جماعة قطارو 2625واطلق سراحه في اذار  6/2اعتقل يوم  (.طبيبالسليمانية، ) نعمان األعظمي الصمد عبد .2387

 .الموت
توجد له صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في كتاب الراحل علي   .....(،).... عبد الصمد العاني .2388

 (2صورة . )518ص  -ذكريات التنوير والمكابدة-دمحم الشبيبي 
   (الكوت، معلم)  الخّناق العال عبد .2386
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات   البقال صاحب العال عبد .2360
سحب كتاب . شباط 31شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( الجزائر، معلم مدرسة الشاطئ/ الناصرية) عبد العالي حنتوش .2363

 (الشبيبي. )217اليد صورة     
 .المفرجي سائق قطار الموت الذي اغتقل بعد وصوص السجناء سالمين العباس عبد .2362

 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات   سنة 20/ عبد العزيز الحامد  .2361
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عبد العزيز عبد الزهرة كاظم حسان .2364
 هوتميل نصير عبد . )في البصرة 3691اعتقل اثر انقالب ....( ، البصرة) -ابو حر–عبد العزيز عبد الهادي دمحم  .2365

 (الصمد نعمان   
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عبد العزيز محسن خضير .2369
  حسب  3691-4-23واطلق سراحه  3691-2-20معلم مدرسة الرجاء اعتقل بتاريخ /عبد العزيز دمحم علي .2367

    .3691-2-20في  2821الكتاب المرقم    
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هوتميل ). في الموقف العام 3691شباط  6اعتقل في ( بغداد، طالب هندسة) عبد العزيز مصطفى جميل الونداوي  .2368
 (عبد العزيز الونداوي   

 له في سجن نقرة السلمان  .20و 27عامي  سجن نقرة السلمانكان في  .....( الموصل، )  النعمة العظيم عبد .2366

 / هل اعتقل ايام االنقالب؟؟)( تأكيد باقر سلمان الربيعي)و  اسطيفان تأكيد عزت يوسف) (302)صورة جماعية     
 (دمحم الشبيبي    

 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات   حول الملك عبد العظيم عبد .2200
حسب قرار حاكم 2623-23-27وهناك ما يثبت تمديد توقيفه لغاية  2623اعتقل بعد انقالب شباط / عبد الغفار كاظم .2203

 .2623-22-4التحقيق بتاريخ     
 (من باقر سلمان الربيعي). اعتقل لمدة شهر في سجن رقم واحد(  ، رئيس طيار)....عبد الغني حميد حسن   .2202

 . 24اعتقل ايام االنقالب، من سجناء النقرة، اطلق سراحه اواسط عام ( البصرة، معلم) قريشي خليل الغني عبد .2201

 (تأكيد عبد االمير صادق)    
 كتاب سحب اليد . شباط 31شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( ، معلم مدرسة العروبة/ الناصرية)عبد الغني علي   .2204

 (الشبيبي. )217صورة     
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مدينته، )رجاء المعلومات   محامي/عبد الغني مطر  .2205

 3691-8-24لغاية  3691-1-30مرسوم جمعيات من  35/34يسكن بغداد اعتقل وفق الماده/ عبد الفتاح صالح .2209
 ./في امن الحلة حسب الوثيقة الموجودة لدينا    

 2025-7-6الشبيبي / هناعبد افتاح طه   صحح هذا االسم الى فتاح طه ونقل حسب األبجدية وسيرفع من  .2207
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / ابراهيم الرفاعي القادر عبد .2208
كتاب سحب . شباط 34شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( ، معلم مدرسة اليعربية/ الناصرية)عبد القادر احمد االفغاني   .2206

 (الشبيبي. )217اليد صورة     
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / احمد الرفاعي القادر عبد .2230
 عامل طباعة ومن سجناء نقرة السلمان (قدوري العظيم) العزاوي احمد القادر عبد .2233
 .241  له صورة. وصدر عليه حكما 3691شباط  8اعتقل اثر انقالب ( البصرة، طالب)القادر احمد العيداني  عبد .2232

 .في سجن نقرة السلمان    

. 251شباط صدر حكم بحقه عشر سنوات، صورة  8اعتقل اثر انقالب ( مهنته؟البصرة، )عبد القادر احمد عبود  .2231
 (الشبيبي)

 دكتور/ كلية االداب /عبد القادر احمد يوسف .2234

  سجن النقرة الحلة والرماديعضو لجنة مركزية، اعتقل وتنقل بين ( محاميبغداد، )البستاني اسماعيل القادر  عبد .2235
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات  عبد القادر الشطري .2239
اعتقل ايام االنقالب وعذب ومن ضمن مجموعة قطار الموت وحكم  (عانه، رائد مهندس) الشيخ القادر أحمد عبد .2237

 تأكيد باقر سلمان . )وهو شقيق عزيز الشيخ. عليه بخمس سنوات وتنقل بين سجون النقرة والحلة والرمادي   
 (الربيعي   

تأكيد . )من مجموعة قطار الموت. 2623شباط  0اعتقل اثر انقالب ( ، مالزم).... العزاوي احمد حسن القادر عبد .2238

 (لطفي شفيق    
 .اعتقل ايام االنقالب وكان في سجن الكوت....( البصرة، )  شكور القادر عبد .2236
تأكيد هادي ) .3691اعتقل اثر انقالب ( بغداد، عامل، سكرتير االتحاد المركزي لعمال العراق) عبد القادر عياش .2220

    (دمحم    
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات   عبد القادر دمحم طه العميد .2223
 .القادر دمحم من سجناء نقرة السلمان عبد .2222

 (تأكيد لطفي شفيق)متوفي . 2623شباط  0اعتقل اثر انقالب  (زعيم ركن، )....عبد القادر محمود  .2221

 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات    عبد القادر مدب .2224
 محامي/عبد القادر نوري  .2225

 (من عبد الخالق المراني. )شباط في قصر النهاية 8اعتقل اثر انقالب ...( بغداد، )عبد القادر حسين سالم المراني  .2229

استشهد تحت اعتقل على أثر حركة الشهيد حسن سريع و (عامل في سايلو الكوتقلعة سكر، )عبد كاظم دمحم الحجامي  .2227

 *(علوانصححت المعلومات من ابنه . )583، صورة  شباط في الكوت 8على يد انقالبي  التعذيب

  (من لطفي شفيق. )وزارة الدفاع حتى استشهادهقاوم االنقالبيين الفاشست في ( بغداد، زعيم)عبد الكريم الجدة   .2228

 مدير معارف الرصافة/عبد الكريم العطار .2226

شهداء . )على القرية من قبل  سلطة االنقالب استشهد في هجوم (، مهنته؟قرية مامشه)عبد الكريم الحاج رسول  .2210

 (الحزب
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 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات   علوان حسين الكريم عبد .2213
 .الكريم حطاب من سجناء نقرة السلمان عبد .2212
 (هوتميل هادي دمحم) .3691اعتقل اثر انقالب ( الكيمياء/ بغداد، طالب كلية التربية)عبد الكريم رشيد   .2211
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات    عبود حيال الكريم عبد .2214
   مدير الزراعة/عبد الكريم شاكر .2215

 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات   العبيدي عباس الكريم عبد .2219
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الحسين الناصرية عبد الكريم عبد .2217
. في سجن النقرة( 233)شباط، له صورة جماعية  0اعتقله انقالبيو  (مدينته؟، مهنته؟) الكريم عبد الحسنعبد  .2218

 (الشبيبي)
 عبد الكريم عبد الرزاق القره غولي م أول توفي سجن نقرة السلمان .2216
 .عبد الكريم عبد الزهرة من سجناء نقرة السلمان .2240
 .من سجناء نقرة السلمان ياسين عبد الكريم عبود .2243
 .الكريم علي الشذر من سجناء نقرة السلمان عبد .2242
الوثائق والسجالت تثبت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ / الناصرية/الجزائر عبد الكريم عليوي .2241

 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة    
 (ور عليهوتميل من ن) .........  ....( المقدادية،)عبد الكريم عمر علي     .2244
 قاوم االنقالبيين الفاشست في وزارة الدفاع،( رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحةبغداد، )  عبد الكريم قاسم .2245

 (الشبيبي) !074و 070، 075صورة . ، مع رفيقيه فاضل عباس المهداوي وطه الشيخ احمدقتل بطريقة بربرية في مبنى االذاعة
 تأكيد باقر سلمان الربيعي). اعتقل ايام االنقالب ، من مجموعة قطار الموت (  مقدم، ).... عبد الكريم قاسم الخفاف  .2249

 (ولطفي شفيق    

 (مقال جبار ياسر الحيدر)  .شباط 8اعتقل اثر انقالب ( الشاعر واالديبالنجف، ) عبد اللطيف اطيمش  .2247
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته ، )رجاء المعلومات  .عبد اللطيف الدوغجى من البصرة  .2248
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات  سنة 20/ عبد اللطيف حسن ألحمامي  .2246
  (تأكيد هادي دمحم) .3691اعتقل اثر انقالب من سكنة بغداد، ( اطفال طببابل، ) عبد اللطيف حسين .2250

من عبد . )20اعتقل ايام االنقالب من سجناء النقرة والحلة اطلق سراحه عام ( الحلة، صيدلي)عبد اللطيف حسين  .2253

 (االمير صادق    

 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات    سالم اللطيف عبد .2252
  !2623وليس من سجناء  2625اعتقل عام ( الكاظمية، ماجستير بعلم الجينات)الطباطبائي  عباس اللطيف عبد .2251
الحرس القومي اثناء مداهمة  استشهد برصاص عصابات( بغداد، عسكري/الموصل)عبد اللطيف عبد هللا اسماعيل   .2254

 (صور خالد. )205صورة . داره في بغداد    
. تصفيته بالتعذيبوتمت  شباط 8اعتقل اثر انقالب ( وشخصية اجتماعية الحلة، ناشط سلم)  عبد اللطيف مطلب .2255

    (ح. و ش تأكيد عدنان الظاهر)
 --الموصل--الخزرج شرطة الرحو موقف اللملك عبد .2259
عتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل المجلس العرفي العسكري الثاني (مدينته، عمله) المطلب الحسينى عبد .2257

0690. 

 دكتور/ استاذ في كلية الحقوق محامي/عبد هللا اسماعيل البستاني  .2258

  ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات    العمادي هللا عبد .2256
 (مقال جبار ياسر الحيدر.  )شباط 8اعتقل اثر انقالب ....( النجف، )عبد هللا الشمرتي  .2290
 (بويامن ايليا شمعون (. )225)له في سجن نقرة السلمان صورة جماعية ...( ، )...عبد هللا توما مراد   .2293

  ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات     جودي هللا عبد .2292
. أثناء الهجوم على قاعدة بمو آذار 22استشهد في ( ناحية قره حسن، فالح/كركوك)عبد هللا حاجي نجم روزبياني  .2291

 (شهداء الحزب)
. 251صدر حكم بحقه عشر سنوات، صورة  شباط 8اعتقل اثر انقالب ( البصرة، مهنته؟)  الراوي حسن هللا عبد .2294

 (الشبيبي)
 ؟!!!!ربما هو نفس الشخص اعاله أرجو من ثبت االسماء الكتابة  الراوي حمد حسن هللا عبد .2295
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته،  )رجاء المعلومات   .شامية,عبد هللا حسون االحمر  .2299
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، )رجاء المعلومات  .مدحتية/عبد هللا حمزة ذرب ابو عامر .2297
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / خضير الناصرية هللا عبد .2298
 (همام المراني)في فترة الحرس القومي  نفذ فيه حكم االعدام(   البصرة، بطل العراق بالكمال)هللا رشيد  عبد .2296
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والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/القلعة عبد هللا سبتي .2270
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

من باقر ). حكم عليه بخمس سنوات. اعتقل ايام االنقالب، ومن مجموعة قطار الموت(  ، مالزم)....عبد هللا سعيد   .2273
  (سلمان الربيعي

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة شناوة هللا عبد .2272
 شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني  8اعتقل اثر انقالب ( مهنته؟، الصويره )عبد هللا فاضل عباس   .2271

 (وثيقة من سالم كامل سعد. )وحكم عليه 2و 326/3صورة . 10/33/3694 في 413/691بقرار التجريم المرقم     
 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / الحسين الرفاعي عبد هللا عبد .2274
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات  .هللا عبيد من سجناء نقرة السلمان عبد .2275

 35و  34صورة . )له صورة جماعية في سجن نقرة السلمان .....(،).... -مندائي- خلف الشبيبي علك هللا عبد .2279

 (هوتميل من ابنه ناظم) (32و
. 251شباط صدر حكم بحقه عشر سنوات، صورة  8اعتقل اثر انقالب ( البصرة، مهنته؟)المظفر علي هللا  عبد .2277

 (الشبيبي)
من ). حكم عليه بخمس سنوات. اعتقل ايام االنقالب، ومن مجموعة قطار الموت(  ، رئيس)....  عبد هللا علي فرج .2278

  (باقر سلمان الربيعي
 النجف/عبد هللا عمران ،مدرس .2276
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات  .هللا غالي من سجناء نقرة السلمان عبد .2280
-2-37في  69الحلة  حسب كتاب معاونية أمن  3691-2-39اعتقل في / معلم حمورابي/ عبد هللا كريم عبد هللا .2283
3691. 
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الفرج الشطرة مجيد هللا عبد .2282
شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني بقرار  8اعتقل اثر انقالب  (المهنة؟؟الصويرة، )عبد هللا مجيد العناد  .2281

 (وثيقة من سالم كامل سعد. )2و 326/3صورة . 10/33/3694بتاريخ  413/691التجريم المرقم 
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / محارب الناصرية هللا عبد .2284
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات    محسن هللا عبد .2285
تموز، من سجناء نقرة  3اعتقل لمشاركته في انتفاضة حسن سريع في ( طالب، البصرة)  الشريدة محسن هللا عبد .2289

  (الشبيبي. )في سجن النقرة( 234، و233)السلمان، له صورة جماعية 
كتاب سحب اليد . شباط 6شباط يوم  8 واعتقله انقالبي (مدرسة الوليد، معلم الناصرية) عرب  دمحم هللا عبد  .2287
 (الشبيبي) .217صورة 
 مجيد دمحم هللا عبد .2288
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ....(، الناصرية) ناصر هللا عبد .2286
اعتقل بعد ايام من االنقالب في مركز النجف ( النجف، طالب اعدادية) الشمرتي ناصر عبد الحسن حمادي عبد هللا  .2260

 (هوتميل منه)
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات    نجم هللا عبد .2263
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / ورش القلعة هللا عبد .2262
 صحفي ومحامي /عبد المجيد الونداوي .2261

 البصرة في 2623 عام في الزهيري فضل جابك المجيد عبد .2264
. شباط  0من قبل عصابات انقالب  استشهد بعد رميه بالرصاص(  بغداد، عسكري)عبد المجيد جانو الخالدي    .2265

 ( صور خالد. )202صورة 
الكثير من أسرار  وتم اعدامه لمعرفتهمدير االمن العام، اعتقل اول ايام االنقالب  ( العميد ،بغداد) جليل المجيد عبد .2269

  (تأكيد باقر سلمان الربيعي!.  )البعث وقدم لهم خدمات غير مباشرة
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات    عبد المجيد علي .2267
 .بغداد/والسجالت  ثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق يوجد اسمه في و/ بهية الشطرة كاظم المجيد عبد .2268
وبقي في المعتقل  2623شباط  6اعتقلفي مقر الفرقة الرابعة يوم ( كويسنجق، نائب ضابط)معروف دمحم عبد المجيد  .2266

 (*من ابنه. )لمدة تسعة اشهر
  .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عبد المحسن جمعة الجرسي .2100
 . لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عبد المحسن نادي علي حمادي .2103
شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني بقرار  8اعتقل اثر انقالب ( مهنته؟الصويرة، )عبد المطلب هاشم دمحم  .2102

 (سعد كامل وثيقة من سالم) .2و 326/3صورة  .وحكم عليه 10/33/3694بتاريخ  413/691التجريم المرقم 
  ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات    صالح المعين عبد .2101
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 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات  .المعين صالح من سجناء نقرة السلمان عبد .2104
 عبد الملك عبود المالزم االول .2105
 صحفي/االعسم المنعم عبد .2109
 (مقال جبار ياسر الحيدر) . شباط 8اعتقل اثر انقالب ( محاميالنجف، ) عبد المنعم الصائغ  .2107

من )  .080صورة  في قصر النهايةوتمت تصفيته اعتقل ايام االنقالب،  (طيار. حلة،  م) شنون حسن عبد المنعم .2108

 (ولطفي شفيق تأكيد باقر سلمان الربيعيو الظاهر
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الناصريةالقيسي  دمحم المنعم عبد .2106
له في سجن  .من سجناء نقرة السلماناعتقل ايام قاسم واستمر حجزه ايام االنقالب ( أبو أسلم)المهدي حسون  عبد .2130

 (من دمحم الشبيبي وعبد االمير صادق) (،304 ،20،63)النقرة صور جماعية 
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عبد الخالق سماويعبد المهدي  .2133
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الغفورالناصرية عبد المهدي عبد .2132
لكتاب وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا / سجن العمارة/ عبد المهدي يوسف .2131

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22مديرية سجن العمارة المرقم 
شهداء . )آب اثناء غارة قام بها الحرس القومي على ريف الكوفة استشهد في االول من( الكوفة، فالح)عبد النبي   .2134
 (الحزب
 عبد النبي الدهان العقيد .2135
 .3691أعتقل اثر انقالب (  االول الطيار .، م)...عبد النبي جميل  .2139
، توفى 98تنقل بين سجن النقرة والعمارة، اطلق سراحه عام  91اعتقل في شباط ( البصرة، طالب)النبي كريم  عبد .2137

 (تأكيد عبد االمير صادق. )في التسعينات

 72واعتقل مجددا عام . 24واطلق سراحه عام  23اعتقل في شباط ( الكوت، تاجر وشاعر) مجيد النبي عبد .2138

 (   و عطا يوسف تأكيد عبد االمير صادق).  في السبعينات واستشهد تحت التعذيب
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، )رجاء المعلومات   .نجف/ عبد الهادي الجواهري .2136
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )المعلومات رجاء   عبس شهيد الهادي عبد .2120
  (تأكيد هادي دمحم) .3691من سكنة الكاظمية،اعتقل اثر انقالب  ....(السماوة، )  عاشور الهادي عبد .2123
كتاب سحب اليد . اطشب 30شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( الكرمة، معلم مدرسة الشروق/ الناصرية) عبد الواحد جبر .2122
 (الشبيبي. )217صورة 
اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله / الناصرية/عبد الواحد جبرالسوق .2121

 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / جبرالناصرية الواحد عبد .2124
 .الشاميه/غالم  عبد الواحد حبيب .2125
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات   الواحد خلفعبد  .2129
وكان نشطا  -تموز 1انتفاضة - التحق مبكرا في االنتفاضة( ناحية المشرح، نائب عريف)الزهيري  راشد الواحد عبد .2127

في ميدان الرماية في وحدة مدرسة  3691/ 30/ 2أعدم رميا بالرصاص في . في التحرك لكسب عناصر اخرى لالنتفاضة 
 (مقال بشار قفطان. )المخابرة مع اربعة من رفاقه

اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت / الناصرية/السوق عبد الواحد عبد هللا .2128
 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

  ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )المعلومات  رجاء نجم هللا عبد الواحد عبد .2126
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ عبد الواحد عبد الرحمن .2110

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22مديرية سجن العمارة المرقم 
وحكم عليه بعشر سنوات واطلق سراحه عام  3691اعتقل في نيسان (  فالح العمارة، ) (كرم) ميالواحد كرعبد  .2113
 (307)وثيقة . لديه قرار حكميتوفر . 3698

علي  34/23-اعتقل ايام االنقالب وصدر حكم عليه مع وقف التنفيذ قرار ....( علي الغربي، )عبد الواحد هاشم   .2112

 ( Krar Alameeهوتميل )(. 206و  200)، الحظ وثيقة -الغربي

 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات   الواحد يونس  عبد .2111
سجن اعتقل ايام االنقالب نقل للنقرة مع مجموعة قطار الموت ونقل ل  (-ابو فرقد-ديالى، ) عبد الوهاب الرحبي  .2114
  الرمادي
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات   عبد الوهاب الرهيمي .2115
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات   الفايز الوهاب عبد .2119
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته )المعلومات  رجاء عبد الوهاب القيسي المحاويل .2117
 .من سجناء نقرة السلمان محامي الوهاب القيسي عبد .2118
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كتاب سحب اليد . شباط 6 شباط يوم 8اعتقله انقالبيو ( السوق ، معلم مدرسة الفتوة/ الناصرية) عبد الوهاب حاجم .2116
 (الشبيبي. )217صورة 
، وسحبت يده بموجب برقية مديرية 2623شباط  22اعتقل يوم ( بدرة، معلم مدرسة بدرة)   عبد الوهاب رضا .2140

 (سعدكامل وثيقة من سالم . )2و 2صفحة 220الحظ صورة . 22/2/2623والمؤرخة في  0200التعليم العامة المرقمة 
 .الوهاب طاهر من سجناء نقرة السلمان عبد .2143
اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  /الناصرية/السوق عبد الوهاب عبد الرزاق .2142

 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
 .الوهاب عكاب من سجناء نقرة السلمان عبد .2141

 .سجن في سجن بغداد ثم نقل الى سجن الحلة 2623 اعتقل بعد انقالب  (، معلم)... الالمي بوري فرج الوهاب عبد .2144

 .من سجناء نقرة السلمان االسدي وهاب يونسال عبد .2145
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات   عبد تام الجبار مال هللا .2149
 (تأكيد منه) .واطلق سراحه بعد ستة اشهر شباط 6اعتقل يوم  (المهنة؟؟بغداد، )الساعدي  كاظم عبد جاسم .2147
اصيب بالعمى جراء ضربة على ,اهالي الحلة اعتقل بعد االنقال اب من / معلم/ عبد جاسم دمحم عاشور الكرعاوي .2148
 .راسه

 .من اهالي النعمانية عبد جعفر مراد معلم .2146
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الناصرية (قرية ابو) دمحم حاج عبد .2150
 .بغداد/مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في / حميد الناصرية عبد .2153
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات   عبد خلف رمضان .2152
تأكيد عبد االمير . )99اعتقل باالنقالب تنقل بين سجن الحلة والكوت واطلق سراحه عام ( الكوت، معلم)  عبد رسن .2151
     (عطا يوسف و صادق
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ...( ، الشطرة)  رسن عبد  .2154
 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ عبد رومي  .2155
تأكيد باقر سلمان ) .اعتقل ايام االنقالب في الحبانية( ، ضابط صف قوة جويةحلهال) -أبو موفق-شهاب  عبد زيد .2159
 ( الربيعي
 .المتضمن رفع غبن 103676-4في  316حسب كتاب نقابة المعلمين / رقيةمعلم الش/عبد زيد اسماعيل جاعد .2157
 (كتاب شهداء الحزب. )على يد الحرس القومي استشهد تحت التعذيب( والدة الحلة، جندي)عبد زيد نعمة  .2158
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / ساجت القلعة عبد  .2156
 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ عبد شنين صبيح  .2190
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة صالح عبد  .2193
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ عبد فدعوس خطار  .2192

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22مديرية سجن العمارة المرقم 
 عبد عبود الصافي .2191
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / عذار الناصرية عبد  .2194
 (دمحم علي محي الدين. )شباط 0اعتقل اثر انقالب ( مهنته، مدينته)عبد عيسى جاسم  .2195

 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مدينته، )رجاء المعلومات   (. معلم) علوان عبد  .2199
  (تأكيد هادي دمحم. )-متوفي– .3691اعتقل اثر انقالب (  المدينة، والمهنة)  -ابو بشرى– عبد علوان الطائي .2197
 (302)له في سجن نقرة السلمان صورة جماعية ....( ،)....عبد علي خليفة  .2198

 (   تأكيد عطا يوسف). 2623اعتقل أيام انقالب ( الكوت في خياطه محل صاحب الكوت،)  الخياط علي عبد  .2196
والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/القلعة عبد علي الزهيري  .2170

 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
. 251صدر حكم بحقه عشر سنوات، صورة شباط  8اعتقل اثر انقالب ( البصرة، مهنته؟)عبد علي السواد  .2173

 (الشبيبي)
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات   عبد علي العبالوي .2172
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات  الخليفة حسين علي عبد  .2171
 .بغداد/حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية / ذايه الناصرية علي عبد .2174
 .شاميه,عبد علي سيد شاكر  .2175
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الرفاعي كاظم علي عبد .2179
-2-39في  65حسب كتاب معاونية أمن الحلة  3691-2-34اعتقل في / وكيل مدرسة الحكمة/ عبد علي كاظم دمحم .2177
 .3691-4-23واطلق سراحه في  3691
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اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله / الناصرية/عبد علي مزهرالسوق .2178
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 سنة 02و من المعتقلين بعد حركة حسن سريع  كاطع عبد .2176
 .بغداد/الوثائق والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ/ كاووش الناصرية عبد .2180
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات   مطرود عبد .2183
 2623 سجناء من  عكله مهدي عبد .2182
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ....(، الدواية) ناصر عبد .2181
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات   شذر نجم عبد .2184
من عبد االمير . )7/3/94وطلق سراحه بحكم في  91اعتقل في شباط ( ثانوية طالبالنعمانية، ) عبد وناس  .2185
 (صادق
 .سجن نقرة السلمان/عبد ياقو بودو .2189
تأكيد عبد ) في سجن الكوتاعتقل ايام الزعيم واستمر اعتقاله ايام االنقالب  (، معلمعين كاوه)  عبداالحد المالح  .2187

 (االمير صادق
 (تأكيد من عادل حبه( )، جيولوجيبغداد)  عبداالله توفيق .2188
 السلمان..عبداالله عبدالواحد الربيعي طالب من البصره  .2186
سجن . تموز 34 ثورة قيام بعد العراقية  للجمهورية العام الحقوق والمدعي كلية في األستاذ العكيلي األمير عبد .2160
 . بعقوبة
 سجن الكوت السلمان_جاسم معلم من اهل الحي االمير  عبد .2163
 (هوتميل هادي دمحم. )3691أعتقل اثر انقالب ( الرياضيات/ بغداد، طالب كلية التربية)عبد األمير حبيب  .2162
 .من اهالي النعمانية االمير داود القصاب سياسي معروف عبد .2161
-له في نقرة السلمان صورة جماعية  3691اعتقل اثر انقالب ( الشطرة، عسكري)عبد األمير مكي الحاج مبارك   .2164

 (ميل صادق اطيمش. ) -23    
 8شقيق فاضل عباس المهداوي، اعتقله انقالبيو ( بغداد، عسكري متقاعد ورياضي)عبد الجبار عباس المهداوي  .2165

 (خالد سلطان. )216، صورة ويقال في النادي االولمبي وتمت تصفيته في قصر النهايةشباط وتعرض للتعذيب     
من . )واطلق سراحه بعد اشهر 91اعتقل في حزيران ( فالحالنعمانية، )الحسن حاج محيسن الحضي البركاوي  عبد .2169

 (عبد االمير صادق    
شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني  8اعتقل اثر انقالب ( مهنته؟الصويرة، )الحسين جابر حمادى  عبد .2167

 كامل وثيقة من سالم. )وحكم عليه 2و326/3صورة . 10/33/3694بتاريخ  413/691بقرار التجريم المرقم     
 (سعد    

 .وحكم عليه من قبل المجلس العرفي العسكري الثاني 0690اعتقل بعد أنقالب شباط / الحسين مروا طالب عبد .2168

 .الفضل منطقة النجوم مطبعة الخاصة مطبعته في منشورات طبع بتهمة اعتقل العزاوي سعيد دمحم الخالق عبد .2166
 نقرة السلمان وسجن الحلة والرمادي، كان يحكم كثير من  (نجف، مدرس رياضة) الحسين    حليم مطرعبد ال .2400

 (تأكيد عبد االمير صادق. )3698اطلق سراحه عام . المسابقات في النقرة    
 .الى قاسم الى البعث الرحمان زنكنه ؛ اهل كركوك رجل كبير وزميل دائم لالمن العامه وكل السجون من الملكي عبد .2403
في معسكر الرشيد ونقل الى سجن  3في سجن رقم  3691أعتقل اثر انقالب ( ، مالزم)....عبد الرحمن دمحم علي  .2402

 (هوتميل هادي دمحم. )حكم عليه ثالث سنوات. النقرة بعد حركة حسن سريع، ثم لسجن الحلة   

 توجد له في سجن الحلة . 24شباط، اطلق سراحه اواخر  22اعتقل في ( النعمانية، معلم)عبد الرحمن منخي   .2401

 (تأكيد عبد االمير صادق)(. 53)صورة جماعية     

المجلس العرفي العسكري  وحكم عليه من قبل  0690اعتقل بعد أنقالب شباط / الرزاق شريف ابو هادى الصويره عبد .2404

 .الثاني    

 .سجن الخيالة/وهيب ابو الملقب العبيدي لطيف صالح الرزاق عبد .2405
.،خلف السدة، من طلبة المعهد الصحي العالي 37/2/91اعتقل يوم  ( الحلة، طالب) عبد الرزاق عبد الوهاب .2409

 (هوتميل من بشار قفطان)    
 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ عبدالرضا اكبر  .2407
.،خلف السدة، من طلبة المعهد الصحي العالي 37/2/91اعتقل يوم  (البصرة، طالب) عبد الرضا حسن الساعدي .2408

 (هوتميل من بشار قفطان)    

 (ميل عطا يوسف. )2623اعتقل ايام انقالب (  الكوت، معلم)عبد الرضا كاظم السبع   .2406

 .من اهالي النعمانية الرضا كاظم ولي معلم وقد نال الكتوراه في اللغه االنكليزيه عبد .2430
 .من اهالي النعمانية الرضا منخي مزارع معتقل النعمانيه عبد .2433
 (كتاب شهداء الحزب. )على يد االنقالبيين البرابرة استشهد باعدامه( أول. بغداد، ج)عبد الزهرة حسين   .2432
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  معتقل الى اشهر بعد ثم غريب ابو/ الكاظمية في 0690 شباط 6 اعتقل/ محامي/الدليمي شلتاغ ناصر الزهره عبد .2431

  المنقولة وغير المنقولة امواله مصادرة تم.الشعب محكمة بناية في كزار ناظم مقر الى ثم البتاوين في المثقفين    

 العرفي المجلس من الصادر 43 رقم القرار بموجب    

 سجن في االعتقال مدة واتم النهاية قصر في 2623 انقالب بعد القومي الحرس من قبل اعتقل ذجر السادة عبد .2434

 .الحلة
 (تأكيد عبد األمير صادق). اعتقل أيام االنقالب. شقيق عبد الوهاب طاهر....( البصرة، )طاهر  عبد الستار .2435
المجلس العرفي العسكري  وحكم عليه من قبل  0690اعتقل بعد أنقالب شباط /  معلم الصويره عبدالسالم عبدالوهاب .2439

 .الثاني

 .من اهالي النعمانية حمد مزارع وسياسيالصاحب محمود الحاج  عبد .2437
 .السلمان نقرة الى الموت قطار فى ارسل (رائد)العزاوى احمد حسن القادر عبد .2438
 وحكم عليه باالعدام ثم خفض  2623تموز 3أعتقل لمساهمته في حركة حسن سريع  الشريدة محسن العالي عبد .2436

 .لستة سنوات وارسل الى نقرة السلمان    
تأكيد عبد . )91واطلق سراحه اواخ  91اعتقل في شباط ( مصورالنعمانية، )عبدالكاظم حاج علوان حسين مراد  .2420

 (االمير صادق    
 السلمان..في التنظيم العسكري  كادر سياسي..عبدهللا علك  .2423

سبعة وحكم عليه بالحبس لمدة  2623تموز 3أعتقل لمساهمته في حركة حسن سريع  الشريدة محسن هللا عبد .2422

 .سنوات وارسل الى نقرة السلمان
 .سجن نقرة السلمان/هللا ناصر عبد .2421
 من الكاظميه متفرغ في المطابع{ ابو هدى }الهادي مهدي  عبد .2424
 (ميل عطا يوسف.  )3691اعتقل ايام انقالب (  الكوت، تاجر حبوب)عبد الواحد خماط ضبع    .2425
 .من اهالي النعمانية الواحد مال عبوسي معلم عبد .2429
وصدر حكم بحقه سنتين  شباط 8اعتقل اثر انقالب ( مالزم مدينته؟،( )الوائلي)المغني عبد الهادي السماوي عبد  .2427

 (ياسر من ابنه) (.274 -296)وذلك الصور  298بموجب صورة 
 (64)عبد شمران   له صورة جماعية في السجن  .2428
في وزارة الثقافة استنادا لكتاب  وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت/ سجن العمارة/ عبد هاشم حواس .2426

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22مديرية سجن العمارة المرقم 
 .من اهالي النعمانية عبدعلي التتنجي عامل .2410
 (هوتميل من عبد جعفر) .اعتقل في الشاكرية( بغداد، عسكري)عبد علي حسن الساعدي  .2413

، وسحبت يده بموجب برقية مديرية 2623شباط  22اعتقل يوم ( معلم مدرسة الموفقية أين؟؟؟،)عبد دمحم الدخيل   .2412

 (سعد كامل وثيقة من سالم. )2و 2صفحة 220الحظ صورة . 22/2/2623والمؤرخة في  0200التعليم العامة المرقمة 

 المالزم قطار الموت/ عبدي حافظ  .2411

 .الموصلفي 2623شباط 0اعتقل بعد انقالب / عبود الصبحة .2414
شباط في  20اعتقله االنقالبيون يوم ( تاجر قرب سوق األمانة في شارع الرشيدبغداد، )عبود دمحم ياس الصفار   .2415

 ( وعادل حبه ابنته ندوة الصفار. )مركز شرطة العبخانة
 .0694-4-56واطلق سراحه في  0690-9-56اعتقل في /عبود رزاق جاسم حمادي .2419

 0690شباط  انقالب عبود رومايا موظف سكك اعتقل بعد .2417

  كنيهر سهيم عبود .2418
تنقل بين معتقالت الحرس القومي في بغداد، األمن العامة، الفضيلية، نقرة  ......(،)..... عباس نفل كريم عبود .2416

 (24، 20صورة  ) .السلمان له صورة
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة هالل عبود .2440
  (هل هو مكرر لألسم التالي، أم انه اسم لشخص بمدينة أخرى؟؟؟) عودة عبودي .2443
يوجد .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  2623شباط  0اعتقل بعد انقالب  ...(، الناصرية) عودة  عبودي .2442

 .بغداد/ اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت
 .بغداد/في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  يوجد اسمه/ كوركيس الناصرية عبوش .2441
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / جبارالشطرة عبيد .2444
 .عسكري/ عنانه حله/عبيد شعنون .2445
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / شناوة الناصرية عبيد .2449
 .من اهالي النعمانية سياسي{ اعبيد ورده } د عبدالحسين عبي .2447
 عبيد محروس  .2448
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والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/الدواية عبيد محيسن .2446
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عبيد منسي عبود .2450
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عبيد وحيد مهاوش حمادي .2453
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عبيد وناس حسين المعموري .2452
 .ن في الحلةلديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيي /عبيس حسن كاظم الدليمي .2451
رجاء يعتقد البعض انه تكرار ) .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عبيس كاظم جويبر عبد هللا .2454

 (3/2035 الشبيبي/ لألسم التالي فمن تتوفر لديه المعلومات األكيدة الكتابة لي 

وفق المادة  2623-3-20بتاريخ واحيل للمجلس العرفي العسكري  2623سجن بعد انقالب شباط / عبيس كاظم .2455

الخطرين وال زالوا مقتنعين بمحاسن الشيوعية حتى  وقد ثبت انتمائهم وانهم من الشيوعيين/ جمعيات 43ق ع ب و/32/2

جمعيات والحكم عليه باالشغال الشاقة  43من ق ع ب بداللة المادة  32/22ساعة محاكمتهم لذا تقرر تجريمهم وفق المادة 

 .233/624ت على ان تحسب لهم مدة موقوفيتهم، حسب القرار المرقم لمدة عشرة سنوا
له .وهرب مع مجموعة نفق الحلة. اعتقل ايام االنقالب تنقل بين النقرة والحلة....( الموصل، )عدنان إبراهيم  .2459

  (عبد االمير صادقتأكيد ) .أرجو لمن يعرفه التأكيد إذا كانت الصورة له او لغيره؟في نقرة السلمان، ( 211)صورة جماعية 
 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ عدنان ابراهيم  .2457
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عدنان ابراهيم سلمان داود .2458
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / احمد الناصرية عدنان .2456
 (عن الظاهر) أعتقل وسجن في الحلة (معلمحلة، ) عدنان أحمد دنان .2490
 البناوي عدنان .2493
اعتقله االنقالبيون وتعرض من قبل البعثيين الفاشست لتعذيب همجي ( قائد شيوعيصحفي وبغداد، )عدنان البراك   .2492

صورة . شهيدا 50مع  جماعي خارج بغدادمجهول ودفن حيا في قبر  آذار 6/03تمت تصفيته مع مجموعة من رفاقه ليلة ومن ثم 

  (الشبيبي) .252
 عدنان البياتي مالزم سجن نقرة السلمان .2491
تأكيد باقر ). سنة 20حكم عليه . من مجموعة قطار الموتاعتقل ايام االنقالب،  (  العقيد،).... عدنان الخيال  .2494

 (سلمان الربيعي
تأكيد ) .وأطلق سراحه بكفالةوتنقل بين سجن الحلة والرمادي  االنقالب اياماعتقل  ( بغداد، محامي)عدنان الدوري  .2495

 (عبد االمير صادق

 (ميل باسم كمونة. )في النجف 2623اعتقل اثر انقالب .....( الديوانية، )عدنان الخزرجي   .2100

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ عدنان الربيعي  .2497
 (95)جماعية توجد له في سجن نقرة السلمان صورة (  طيار. ،م)....... عدنان السامرائي   .2498
 نقرة السلمان البصر؟؟ عدنان السعيد .2496
 الصفار عدنان .2470
في مركز الحرس القومي بكربالء ومركز  بعد عدة اسابيع من االنقالب اعتقل( كربالء، طالب)عدنان الصافي   .2473

 *(من دمحم الشبيبي)  .202، صورة  شهر مع وقف التنفيذ 22، وقدم للمحاكمة وصدر عليه حكم الشرطة
 الموصل سجن في اإلعدام جلميران غرفة عدنان .2472
 سلمانونقرة ال. سجن الحلة. عدنان حسون خليل مرعي مسجون في .2471

تأكيد عزت يوسف . )22و 25عام  -المحجر الثاني-سحن الموصل ( الموصل، كاسب) مرعي سيد حسون عدنان .2474

 ( اسطيفان
 (من باقر سلمان الربيعي). اعتقل ايام االنقالب وكان في معسكر الرشيد(  محامي،)....عوني  حسين عدنان .2475
 (المحامي هاشم ذنون االطرقجي. )طشبا 0اعتقل اثر انقالب ( الموصل، مزارع( )دمدمة)عدنان حمدي  .2479
حكمت عليه المحكمة العسكرية الدائمية لمقر وزارة الدفاع بالطرد من الجيش ....( ، الحلة )  عدنان حميد علي .2477

 .الشتراكه بالمؤامرة الشيوعية 3694- 8-37س قي  5700وسنة واحدة بقرارها المرقم 
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عدنان خلف حميد حسين .2478
  خليل عدنان .2476
   الفيلي رضا عدنان .2480
 (الشبيبي/ الرجاء اسم مدينته وعمله) .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ عدنان زهدي  .2483
  (الشبيبي/ الرجاء اسم مدينته وعمله) زهري عدنان .2482
  سلو عدنان .2481
   (الشبيبي/ الرجاء مهنته ومدينته ) شاكر عدنان .2484
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تأكيد باقر سلمان ). من مجموعة قطار الموت. 2623شباط  0اعتقل اثر انقالب (  رائد، )....عدنان شاكر النعيمي  .2485

 (وتأكيد لطفي شفيق الربيعي
 (مالزم)القيسي محمود شاكر عدنان .2489
 --الموصل-- قبع أبو بيت خطاب موقف شيت عدنان .2487
 (عادل حبه. )شباط الدموي 0اعتقل اثر انقالب ( بغداد، محامي)عدنان صادق حبه   .2488

في  22والحلة واطلق سراحه عام  مسرحي، في سجن نقرة السلمان( الناصرية، طالب)  عمران المال صاحب عدنان .2486

  (عبد االمير صادقمن الشبيبي و. )توفى ( 227، 225، 223)سجن النقرة صور جماعية 
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة صالح عدنان .2460
 (بشار قفطانهوتميل من )  نائب االدعاء العام في محكمة الشعب عدنان صالح بابجان .2463
  عاتي عدنان .2462
 .من المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير أيام االنقالب/ عدنان عباس مال وحيد  .2461

 الصراف الحسين عبد عدنان .2464
اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت / الناصرية/السوق عدنان عبد الرزاق .2465

 .له مراجعتها الستالم الوثيقةاعتقاله يمكن 
 .واستشد بالتعذيب في قصر النهايه 2623اعتقل اثر انقالب ( صحفيبغداد، ) عدنان عبد القادر البراك .2469

 (من ايليا شمعون بويا(. )223)توجد له في سجن نقرة السلمان صورة جماعية ....( ، )..... عدنان عبد القادر .2467

 .موصل/سنة 20/عدنان عبد هللا سمعو  .2468
تأكيد عبد االمير . )اعتقل ايام االنقالب وهرب مع مجموعة نفق سجن الحلة....( الموصل، ) ثالثة  عبدهللا عدنان .2466
 (صادق
اعتقل ايام االنقالب وتنقل بين سجون الحلة والنقرة والرمادي، واطلق سراحه في ( ، طالب)....عدنان عبد العال   .2500

 (من عبد األمير صادق. )2620العفو العام 

الوثائق والسجالت تثبت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ / الناصرية/البطحاء ان عبود عسكرعدن .2503
 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عدنان عمار ياسر حسين .2502
 .بكفالةاعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه / عدنان فاضل  .2501
كتاب سحب اليد صورة . شباط 32شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( ، معلم مدرسة االشبال/ الناصرية)   عدنان كاظم .2504
 (الشبيبي. )217

 عدنان مالك حسون .2505

 (00،03،04)له صورة جماعية في سجن نقرة السلمان ....( البصرة، )سعيد  دمحم عدنان .2509
تأكيد ). حكم عليه بخمس سنوات. اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت ( أول. م ،).... عدنان دمحم نوري .2507

 (ولطفي شفيق باقر سلمان الربيعي
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ عدنان ناظم دمحم خميس .2508
  (تأكيد منه. )اعتقل في مركز شرطة العبخانة( ، طالب ثانويةبغداد)  عدنان يوسف رجيب .2506
. حكم عليه بخمس سنوات. اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت( قوة جويةالمالزم ، )....عدنان يونان  .2530

 (تأكيد باقر سلمان الربيعي)
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / عويد الناصرية عدوان .2533
 عدي فرحان البصري  .2532
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / حمود الشطرة عذافة .2531
 رئيس الجمعيات الفالحية /عراك الزكم .2534

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية / سجن العمارة/ عرفان فائز شكر .2535

 .ذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهمال 2625-2-24في  22سجن العمارة المرقم 
 خلف السيد عريان .2539
 عريب الفردي .2537
 .نقره السلمان /حكم باالعدام غيابيا/ مقدم ركنضابط رتبة  الخميسيبي فرحان يعر .2538
شارك في انتفاضة معسكر الرشيد ( بغداد، ضابط صف فصل من الجيش ألنتمائه للحزب الشيوعي)عريبي دمحم ذهب  .2536

 شنقا حتى الموت 7/3691/ 13أعدم يوم . كان له دور كبير في التحضير لالنتفاضة وتنفيذها . مع الشهيد حسن سريع
 (مقال بشار قفطان) .وعلقت جثته الطاهرة خلف السدة الشرقية

موقف باب الشط، -وتنقل بين معتقالت الموصل  2623اعتقل في ايار ( القوش، طالب) اسطيفان يوسف عزت .2520

 ( تأكيد عزت يوسف اسطيفان. )20 - 22ثم في نقرة السلمان اعوام  -الخزرج، بيت ابو قبع، سجن الموصل
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 (!عبد االله توفيقانتظر زيادة معلومات من )عزيز الجصاني       .2523
شهداء . )عسكري على قرية مامشه من االنقالبيين استشهد في هجوم( مهنته؟مامشه، )عزيز الحاج رسول   .2522
 (الحزب
 عزيز الحاج دمحم الرئيس .2521
 (رائد) كردي دمحم الحاج عزيز  .2524
 الخياط عزيز  .2525
 سجن الديوانيةعزيز السماوي   .2529

 .بغداد/حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية / نعمة الناصرية السيد عزيز  .2527
 (الشبيبي لألسف ال اتذكر اسمه الكامل) .من سجناء نقرة السلمانمن اهالي السماوة و  (عزيزالشيخ ..... )عزيز  .2528
من . عضو لجنة مركزية ومرشح للمكتب السياسي( الكيمياء/في كلية التربية معيدبغداد، )  الشيخ احمد عزيز  .2526

  .سجناء نقرة السلمان

شباط بعد مقاومته االنقالبيين في عكد االكراد، وبقى مصيره  8فقد اثره بعد انقالب ( الموصل، عريف)عزيز ببو   .2510

 (كتاب شهداء الحزب). مجهول

وحكم عليه أيام حكم الزعيم بسبب توزيع مناشير لوقف الحرب في اعتقل ( الهارثة، معلم/البصرة)عزيز تركي   .2513

/ شباط 8يرفع االسم ألنه ليس من معتقلي ) (ميل مانع السعدون. )كردستان وهرب من سجن الكوت بعد كسره يوم االنقالب 

 (س.حسب رسالة م 6/7/02الشبيبي 

 .بغداد/حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية ...( النصر، )جاسم   عزيز .2512
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / جويد الناصرية عزيز .2511
وهو شقيق الفنان  94وسجن في الحلة واطلق سراحه عام  91اعتقل في شباط ( ، معلمالقاسم) عزيز حمزة االحمد  .2514

  (تأكيد عبد االمير صادق. )كوكب حمزة
 .حميد من سجناء نقرة السلمانعزيز  .2515
 من سجناء نقرة السلمان( أبو سعود)عزيز خلف  .2519
شباط الدموي أمام وزارة  8عصابات انقالب  استشهد أثناء مقاومته....( بغداد، /الموصل)عزيز خليل اسماعيل   .2517
 (صور خالد. )207صورة . الدفاع
 (19صورة )ي سجن نقرة السلمان توجد له صورة جماعية ف .السلمان نقرة سجن خلف    عزيز سباهي .2518
  (هوتميل من بشار قفطان)  اعتقل في الحي ( الحي، كاسب) عزيز سالم داير .2516
. حكم عليه بخمس سنوات. اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت(  ، الرئيس)....رشيد  سلمان عزيز .2540

  (تأكيد باقر سلمان الربيعي)
والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق عزيز صالح .2543

 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / القلعة صالح عزيز .2542
 .حله/عزيز عبد اللطيف مطلب .2541

في سجن العمارة واطلق سراحه عام 2623من اهالي المشخاب اعتقل بعد انقالب شباط   / عبيس هللا عبد عزيز .2544

2622 . 
كان من ضمن مجموعة قطار . 2623اعتقل اثر انقالب البعث في ( احتياط. م/بغداد، طبيب )عزيز عبد الكريم    .2545

 (هوتميل محمود القبطان. )حكم لسنتين ونقل لسجن الحلة. الموت السيء الصيت
 عودة عزيز  .2549
 . نجف/عزيز كمونه .2547
كتاب سحب اليد صورة . شباط 33شباط يوم  8اعتقله انقالبيو ( ، معلم مدرسة الشطرة/ الناصرية)عزيز مجيد   .2548
 (الشبيبي. )217

الوثائق والسجالت تثبت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ / الناصرية/السوق عزيز دمحم العرب  .2546
 .مراجعتها الستالم الوثيقةاعتقاله يمكن له 

 .عزيز مطلك من سجناء نقرة السلمان .2550
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / مهلهل الناصرية عزيز  .2553
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / نعيم الناصرية عزيز  .2552
  .سجن نقرة السلماناعتقل ايام االنقالب وفي .....( بغداد، )  عصام الخفاجي .2551
 (من عبد الخالق المراني. )شباط في الموقف العام 8اعتقل اثر انقالب ...( بغداد، )عصام حسين سالم المراني  .2554
، 94، 91اعوام  سجن السلماناعتقل ايام االنقالب وكان في ( مهندس معماريالكوت، )عصام عيسى رمزي غيدان  .2555

 (تأكيد باقر سلمان الربيعيو  تاكيد عبد االمير صادق) .347له صورة جماعية  .95
 (من باقر سلمان الربيعي.  )اعتقل ايام االنقالب في سجن رقم واحد( ، رئيس طيار)...عصمت المال حمادي   .2559
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من باقر سلمان ) .اعتقل ايام االنقالب وكان في سجن رقم واحد والحلة( اول طيار.، م)...عصمت شوكت الخفاف   .2557
 (الربيعي

 2623-3-20واحيل للمجلس العرفي العسكري بتاريخ   2623سجن بعد انقالب شباط  ....(طوريج، ) عصواد عزيز .2558

 (تأكيد الدكتور ماجد الياسري. )جمعيات 43ق ع ب و/32/2وفق المادة 
 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ عطا ثابت نبات .2556

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / كريم الناصرية عطا .2590
 (هوتميل عبد العزيز الونداوي). 2623شباط  0اعتقل في ( السليمانية، موظف)عطا مصطفى جميل الونداوي   .2593

 شباط  22 في سراحه أطلقو 2623 شباط 20 في المدرسه من أعتقل( ثانوية طالبالكوت، ) منصور يوسف عطا .2592

 (تأكيد منه) . 2624
اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله  (، كادحالسوق) عطشان شمخي .2591

 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
 .دحت السعودحكم سبع سنين في سجن نقرة السلمان وكان الحاكم العرفي هو شاكر م (، معلم)....  عطشان كاظم فزع .2594

 (الشبيبي/ الرجاء هل هو نفس الشخص التالي)

 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  2623شباط  0اعتقل بعد انقالب/ كاظم عطشان  .2595
 .عطوان كاظم  .2599
 بشارة عطية .2597
 خريبط عطية .2598
 .عطيه جودة من سجناء نقرة السلمان .2596

وفق المادة  2623 -3-20العسكري بتاريخ واحيل للمجلس العرفي   2623سجن بعد انقالب شباط / عطيه عبود .2570

جمعيات فقد ثبت انتمائهم للحزب الشيوعي وتابوا واعلنوا براءتهم لذلك تقرر تجريمهم وفق المادة  43ق ع ب و/32/2

جمعيات والحكم عليهم بالحبس الشديد لمدة ستة اشهر والنهم تابوا وتعهدوا بالمحافظة  43من ق ع ب وبداللة المادة  32/22

من ق ع ب  26دينار عمال باحكام المادة  200ى االمن تقرر ايقاف العقوبة  واطالق سراحهم بكفالة  شخص ضامن بمبلغ عل

 .  233/624حسب القرار 
 دكتورة ....عفرة .2573

 . ناصرية/سنوات 30/عقيل عبد الكريم حبش  .2572
شباط، وسحبت يده، كتاب  8اعتقله انقالبيو ( الشطرة، معلم مدرسة حمورابي للبنين/ الناصرية) حنيش عكاب .2571

 (الشبيبي. )218سحب اليد صورة 
كتاب . شباط 39شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( السوق، معلم مدرسة الشريف الرضي/ الناصرية)   عكاب خلف .2574

 (الشبيبي. )217سحب اليد صورة 
 يوسف علي عكلة .2575
الدفاع حتى واستشهاده حيث بقي جثمانه قاوم االنقالبيين الفاشست في وزارة ( بغداد، مالزم)عالء جاسم األمين  .2579

 (هوتميل لطفي شفيق. )على سور الوزارة بعد أن أعطب دبابة للفاشيين وقتل طاقمها
رقم االضبارة  .الحلةوسجن في  في كربال شباط 8اثر انقالب  اعتقل (كربالء، طالب) الهاشميعالء حسين   .2577

الصيغة األصلية ( 3صورة رقم )جمعيات  43/ من المرسوم و 25/24/0حكم بالحبس الشديد لسنتين وفق المادة ( 2032/23)

 (الشبيبي)!لدى دمحم علي الشبيبي
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي. )اعتقل ايام االنقالب من مجموعة قطار الموت( ، نائب ضابط حربي)....  عبوش عالء .2578
تأكيد باقر سلمان ).  اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت(  مالزم الطيار، )....  النعيمي موسى الدينءعال .2576
 (الربيعي
 توقيف الكرمة سجن .....(، ).......  الرضا العبد عالوي .2580
استنادا وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة / سجن العمارة/ عالوي طيمش عبد علي  .2583

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 
 (ميل عطا يوسف) -علوان–مع شقيقه  2623اعتقل ايام انقالب ( العزة، موظف في االصالح الزراعي) علقم ؟؟؟؟؟ .2582

 .بغداد/حفظ الوثائق والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية/ حنظل الشطرة علوان .2581
 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / الرضا الناصرية عبد علوان .2584
 (ميل عطا يوسف) -علقم–مع شقيقه  2623اعتقل ايام انقالب ( العزة، موظف في االصالح الزراعي) علوان ؟؟؟؟؟ .2585

لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب وثيقة / سجن العمارة/ علوان نايف شلش .2589

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22مديرية سجن العمارة المرقم 
اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الناصرية/القلعة علي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عباس  .2587
 !!!(األسم الكامل رجاء) .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقةتثبت 
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 .شباط وكان في النقرة 8اعتقل اثر انقالب  (كادر في التنظيم العسكريالمسيب، ) علي ابراهيم  .2588

./ 5/4/2025ربما يكون هو نفس األسم أعاله، ارجو من يعرف الكتابة )جماعة قطار الموت . إبـراهيم علي .2586

  (الشبيبي
 .من اهالي النعمانية علي ابراهيم خطاوي شخصيه معروفه ونصير للسالم .2560
 البصري احمد علي .2563
شباط، وسحبت يده، كتاب سحب اليد  8اعتقله انقالبيو ( الناصرية، مدرس اعدادية الناصرية)علي احمد النجار   .2562
 (الشبيبي. )218صورة 
في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة / الناصرية/السوق علي احمد .2561

 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
 خان حمه احمد علي .2564
 (الشبيبي. )-252صورة -شباط، بموجب الوثيقة  0اعتقله انقالبيو  (مدينته؟، مهنته؟)علي اصغر حسن شاكر  .2565
 (من باقر سلمان الربيعي). اعتقل ايام االنقالب في معسكر التاجي( ؟!، دكتور)...علي األعسم   .2569
 .علي الجبر دكتور .2567
 .االن في مالمو السويدنقرة السلمان وسجن العمارة  (، طالبالبصره) علي الجزائري  .2568
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / حسين الناصرية الحاج علي .2566

  (36، 23،22)له في سجن الحلة عدة صور جماعية . سجن الحلة....( ،).....        الحالق علي .2900
 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ علي الرجب  .2903
! / الرجاء وظيفته يوم االعتقال؟ لتمييزه عن علي شعبان في التسلسالت التالية)   .....(، البصرة)علي الشعبان  .2902
 (الشبيبي
 االديب والكاتب الروائي / علي الشوك .2901

 .في الموصل2623شباط 0اعتقل بعد انقالب    علي الصبحة .2904
 (ميل باسم كمونة. )واستشهد في النجف، 2623اعتقل في الديوانية اثر انقالب .....( النجف، )علي الصراف  .2905
 (كتاب شهداء الحزب. )على يد اوباش الحرس القومي في النجف استشهد في التعذيب( النجف، عامل)علي الصفار  .2909
 علي العبيدي المالزم .2907
 دكتور/ استاذ في كلية الحقوق  علي العبيدي .2908

 علي الغزالي ؛عامل نقابي ؛سجن الكوت .2906
 الكاظمي علي .2930
 .علي الكعبي من سجناء نقرة السلمان .2933
 سجن نقرة السلمان علي النعمان رئيس أول توفي .2932
آذار اقتاده الجالدون ومعه  6/03وفي ليلة أعتقل من قبل االنقالبيين  (بغداد، رئيس نقابة الميكانيك)  علي الوتار .2931

في قبر  وانهالوا عليهم بالرصاص ودفنوا جميعامجموعة من رفاقه من قصر النهاية الى منطقة مجهولة خارج بغداد     

 (الشبيبي. )جماعي مجهول     

 31شباط يوم  8 واعتقله انقالبي (ام الخزرجية؟؟ البطائحالجزائر، معلم مدرسة / يةالناصر)   علي امين الخزاعي .2934
 (الشبيبي. )218و 217كتاب سحب اليد صورة . شباط    

 الكوت في معلم تبينه علي .2935
كان في سجن النقرة وله صور جماعية . 23اعتقل اثر انقالب من سكنة محلة الفضل ( بغداد، طالب)علي جار هللا  .2939

 (رسالة من مجيد أحمد(. )227، 222، 225)    
 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ علي جبر الواسطي  .2937
 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / عليوي الرفاعي جدوع علي .2938
 (باسم كمونةميل . )في النجف، متوفي 2623اعتقل اثر انقالب (  النجف، قصاب)علي جريو   .2936

اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت / الناصرية/الجزائر علي جالل اسماعيل .2920
 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة    

 .الكاظمية/ شاعر/ علي جليل الوردي .2923

 .بغداد/الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ / جيجان الناصرية علي .2922
 وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ علي حاجم عطيوي .2921

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22مديرية سجن العمارة المرقم    
 .بغداد/ه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسم...( ، ناصرية/الجزائر) حسين  علي .2924

حسب قرار 2623 -23-27وهناك ما يثبت تمديد توقيفه لغاية  2623اعتقل بعد انقالب شباط / علي حسين الحلو .2925

 .2623-22-4حاكم التحقيق بتاريخ     
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  مخفر عميد اثناء نقله من  من 2624عام  هرب البكر، حسن أحمد عم ابن التكريتي وهو الرشيد حسين علي .2929

 جماعة قطار  .العسكري الخط في يعمل أصال   وكان بعينه، فأصيب األنصار مع قاتل حيث السماوة لسجن النقرة،    
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي). الموت    

 (الشبيبي/  ربما يكون نفس الشخص اعاله معلومات أكثرالرجاء ....(   )، محاويل) علي حسين الرشيد .2927
 (الشبيبي. )347شباط، له صورة جماعية  8اعتقل اثر انقالب ( مدينته، عمله)علي حسين داود  .2928
، حكم من مجموعة قطار الموت تنقل بين سجن النقرة وسجن الحلة( ، مهندس ضابط)...المراني  علي حسين سالم .2926

 (المراني، ومن همام من نعيم زهيري) .عام 33عليه باالعدام ثم خفض الى     
االلزامية واعتقل  بعد انقالب شباط االسود وكان يؤدي الخدمة العسكرية 3691سجن عام ( صكر)علي حسين صقر .2910

كفالة الطالق  من سجن رقم واحد بعد تقديم في وحدته العسكرية وحكم من قبل محكمة عسكرية واطلق سراحه     
 .سراحه

تأكيد عبد االمير ) متوفي .اعتقل ايام االنقالب وعذب في قصر النهاية....( الكوت، )  -عاكول- عاكوله حسين علي .2913
 (صادق    

في  245حسب كتاب مديرية شرطة الحلة  3691-2-33اعتقل بتاريخ / مدرسة الكفل/علي حسين عبد السرحان .2912
    33- 2-3696. 

وحكم عليه  ، من مجموعة قطار الموت،2في سجن رقم  اعتقل بعد االنقالب (ضابط، ).... الربيعي كاظم حسين علي .2911

 .ارسل الى نقرة السلمان بالحبس سنتين    
   *علي حسين كاظم الزبيدي .2914
 السلمان_علي حمودي بيجه جندي مظلي من النعمانيه  .2915
تأكيد ) .حكم عليه بخمس سنوات. اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت ( العقيد الركن، ).... علي خالد  .2919

  (باقر سلمان الربيعي    
 .سجن الرمادي/الملقب علي أشرف)علي خضر علي  .2917
 دمحم من المعتقلين بعد حركة حسن سريع خلوق علي .2918

هوتميل عبد العزيز ).  ، واطلق سراحه بكفالة2623شباط  0اعتقل في  (بغداد، موظف)  البناء علي خليل .2916

 (الونداوي
بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن اعتقل / الناصرية/القلعة علي دحيم .2940

 .له مراجعتها الستالم الوثيقة
 و من المعتقلين بعد حركة حسن سريع ذهب علي .2943
 علي روبشان المالزم .2942
 ..سدة الهندية  \على سلمان الحبيب  .2941
 (من لطفي شفيق. )خمس سنوات في نقرة السلماناعتقل اثر االنقالب وسجن ( اول. ، م)....علي سليم العكيلي   .2944
 (الشبيبي/ الرجاء هل االسم مكرر للتالي من نفس مدينة الناصرية؟؟ ) سمير علي .2945
يوجد اسمه . سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى 2623شباط  0اعتقل بعد انقالب  ...(، الناصرية) سمير  علي .2949

 .بغداد/ في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت 
 (الشبيبي/ هل هو نفسه من البصرة أم أنه من مدينة أخرى؟؟) .علي شعبان من سجناء نقرة السلمان .2947
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / شناوة الناصرية علي  .2948
 .فنج/علي شيخ فاضل .2946
، وكانت حامال وولدت في سجن النساء يوم 3691نيسان  4اعتقلت بتأريخ ...(  بغداد، ) علية حسين سالم المراني .2950

هوتميل من زوجها همام عبد .  )بعد ان رفضت التبرء من الحزب الشيوعي 9/4/3694حكم عليها لمدة سنة بتاريخ . ايار 31
 (الغني المراني

 .معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلةلديه / علي طعمه عمران السمين .2953
 .علي عاتي من سجناء نقرة السلمان .2952
 السلمان..من البصره عسكري وسياسي قديم ..علي عامر  .2951
 (شهداء الحزب. )على يد انقالبيي شباط استشهد تحت التعذيب( بغداد، طالب االعدادية المركزية)علي عامر الكعبي  .2954
 علي عباس حسون المسيب .2955
اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت / الناصرية/الكرمة عباس فزععلي   .2959

 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
شباط، وسحبت يده، كتاب  8اعتقله انقالبيو ( الناصرية، معلم مدرسة الصالحية للبنين)علي عبد الجبار الوسواسي   .2957

 (الشبيبي. )218سحب اليد صورة 
من المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت / علي عبد الحسين الشيباني الشاعر الشعبي المعروف  .2958

 .المناشير أيام االنقالب
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 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / مبارك الرفاعي الحسين عبد علي .2956
 .بغداد/في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  يوجد اسمه/ عبد الشطرة علي .2990
، وسحبت يده بموجب برقية 2623شباط  22اعتقل يوم ( معلم مدرسة الشرقية ،مدينته؟)علي عبد الصاحب    .2993

 (سعدكامل وثيقة من سالم . )2و 2صفحة 220الحظ صورة . 22/2/2623والمؤرخة في  0200مديرية التعليم العامة المرقمة 

 علي عبد العزيز المالزم االول .2992
 (هوتميل من بشار قفطان) .اعتقل في الحي، متوفي ( الحي، طالب) علي عبد النبي .2991

 (50، 46، 36)له صور جماعية . 23أعتقل أيام انقالب  (مدينته، مهنته ؟؟ رجاء)علي عبد تبينه  .2994

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق/ عبدون الناصرية علي .2995
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ علي عبس قاسم  .2999

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22مديرية سجن العمارة المرقم 
 .السياسيين في الحلةلديه معاملة في مؤسسة السجناء / علي عبود رزوقي دمحم .2997
 (300،303، 28 و21و 37 صورة). توجد له صورة في سجن نقرة السلمان ...(، )... علي عرمش شوكت .2998
كتاب سحب اليد . شباط 35شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( السوق، معلم مدرسة الرجاء/ الناصرية)  علي عطية .2996
 (الشبيبي. )217صورة 
بموجب كتاب مديرية االدارة السري  0690-4-50فسخ عقده من الجيش في /علي عطيه داود العامري .2970

 . لميوله الشيوعية واعترافه 0690-4-09في  0/90/0078ش

 (هوتميل هادي دمحم. )3691أعتقل اثر انقالب ( الكيمياءقسم /بغداد، طالب كلية التربية) أوغلو علي عمران بندر .2973

تاكيد عبد االمير .)7/3/94واطلق سراحه من المحكمة في  91اعتقل في شباط (  النعمانية، طالب)علي كريم  .2972
 (ادقص

. 3691قريته بالمدفعية من قبل الجيش في آب  استشهد نتيجة قصف( قرية شيرمر، فالح/حلبجة) علي كريم .2971
 (شهداء الحزب)

 .347صورة جماعية شباط، له  8اعتقل اثر انقالب  (كادحالبصرة، )علي كريم هالل  .2974
 علي متعب رئيس أول ركن توفي سجن نقرة السلمان .2975
تأكيد ) .94ونقل لسجن النقرة وخرج عام  91اعتقل في شباط ( ، صاحب محل تجاريالكوت)علي مجيد السعيدي  .2979

 (   وتأكيد عطا يوسف عبد االمير صادق
 .بغداد/ والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / مجيد الناصرية علي .2977

 (خالد) .(227صورة ) حركة الشهيد حسن سريع من شهداء( مدينته؟، مهنته؟) الزيرجاوي دمحم علي .2978
 (الشبيبي/ أرجو ذكر مدينته ووظيفته؟؟) الجاسم دمحم علي .2976
حكم بالحبس الشديد ( 2032/23)رقم االضبارة  .في كربال شباط 6يوم  اعتقل (كربالء، معلم) علي دمحم الشبيبي .2980

مجموعة له  !لدى دمحم علي الشبيبي( 3صورة ) الصيغة األصليةجمعيات  43/ من المرسوم و 25/24/0لسنتين وفق المادة 

 (الشبيبي. )...(، 5، 4، 1، 2)صور في سجن الحلة 
كان له دور كبير . شقيق عريبي دمحم ذهب( خلف السدة، شرطي مفصول ألنتمائه للحزب الشيوعي/بغداد)علي دمحم ذهب   .2064

جثته الطاهرة خلف السدة الشرقية قرب جثة  وعلقت 3691/ 7/ 13أعدم يوم . معسكر الرشيدنتفاضة افي التحضير وتنفيذ 
  (مقال بشار قفطان) .اخيه عريبي 

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الناصريةصالح  دمحم علي .2982
 كريم دمحم علي  .2981
لديه معاملة في مؤسسة . اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت ( دكتورالحلة، )   خليلعلي مخيف كتاب  .2984

 (تأكيد باقر سلمان الربيعي) .السجناء السياسيين في الحلة
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الناصرية مطرود علي  .2985
اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/ /الجزائر        علي مفتن االسدي  .2989

 .والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
 (الشبيبي. )347شباط، له صورة جماعية  8عتقل اثر انقالب ا( مدينته، عمله)علي ميرزا   .2987

علي  34/23-اعتقل ايام االنقالب وصدر حكم عليه مع وقف التنفيذ قرار ....( علي الغربي، )علي مهدي     .2988

   ( Krar Alameeهوتميل )(. 206و  200)، الحظ وثيقة -الغربي
 .بغداد/مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في / القلعة منشد علي  .2986
، اعتقل ايام االنقالب لمشاركته في المقاومة في شقيق رضا موسى السلمان( سائق  الكاظمية،) سلمان علي موسى  .2960

 (تاكيد عبد االمير صادق. )مدينة الكاظمية
 (باقر سلمان الربيعيتأكيد ). اعتقل ايام االنقالب وكان في معسكر الرشيد...( ، )...علي هادي الجابر   .2963
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اب سحب اليد صورة كت. شباط 33شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( ، معلم مدرسة السعدية/ الناصرية)علي هداد   .2962
 (الشبيبي. )217

اعدم عام . 7/3/94واطلق سراحه في المحكمة يوم  91اعتقل في شباط ....( النعمانية، )نجار العلي ياسين الداود  .2961
 (تاكيد عبد االمير صادق. )للدعوةبتهمة االنتماء  76

 (تأكيد باقر سلمان الربيعي. )اعتقل ايام االنقالب ومن سجناء نقرة السلمان (البصرة، محامي)الحالفي  ياسين علي .2964
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي. )اعتقل ايام االنقالب  (طيار مالزم، ).... الرزاق عبد عماد .2965
 .سجن نقرة السلمان/عماد عمران فياض  .2969
 عمار حميد  .2967
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة صيهود عمار .2968
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عمار صيهود مغتاض ناجي .2966
ن المركزي توجد صورة له مع امه تماضر الحكيم مع زميالتها المناضالت في السج ...(، ).... (طفل)عمار محي  .2700
 (32صورة ). ببغداد
 (الشبيبي. )في قصر النهاية واستشهد تحت التعذيب ه االنقالبيوناعتقل( بغداد، رئيس)عمر فاروق   .2703
 قائد سياسي االمن العامه يخ شعمر علي ال .2702
 . التربيه في موظف المنصوري سلمان الحاج عمران .2701
 .بغداد/مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في / رشيد الناصرية عمران .2704
وتنقل بين سجون  91اعتقل مع افراد عائلته في شباط ( خريج تربية رياضية .الكوت)  -سكينه-  عمران عيسى .2705

 (تأكيد باقر سلمان الربيعيو  تأكيد عبد االمير صادق. )متوفي. 98النقرة والكوت والحلة والرمادي واطلق سراحه عام 
. 251شباط صدر حكم بحقه عشر سنوات، صورة  8اعتقل اثر انقالب ( البصرة، مهنته؟) سعيد موسى عمران .2709

  (الشبيبي)
واحيل للمجلس   2623سجن بعد انقالب شباط / عمران وناس حسيب حسين لديه معاملة في مؤسسة السجناء حله .2707

تمائهم للحزب الشيوعي وتابوا جمعيات فقد ثبت ان 43و ق ع ب /32/2وفق المادة  2623-3-20العرفي العسكري بتاريخ 

جمعيات والحكم عليهم بالحبس الشديد  43من ق ع ب وبداللة المادة  32/22واعلنوا براءتهم لذلك تقرر تجريمهم وفق المادة 

لمدة ستة اشهر والنهم تابوا وتعهدوا بالمحافظة على االمن تقرر ايقاف العقوبة واطالق سراحهم بكفالة  شخص ضامن بمبلغ 

 .233/624 من ق ع ب حسب القرار 26ينار عمال باحكام المادة د 200
وتعرضت الى تعذيب بربري باشراف المجرم علي  2623اذار  30اعتقلت في ( بغداد، كادرة حزبية)عميدة المصري  .2708

   (منيرة اوميد مع المناضلة روناك رفيق. من قابلة د. )صالح السعدي
اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت / الناصرية/عناد جابر الموسويالفهود .2706

 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عناد جسام دمحم الشمري .2730
 .من اهالي النعمانية عواد بنيان خياط الكوت والحله .2733

  .أستشهد(. 202)له في سجن نقرة السلمان صورة جماعية ....(   ، )....   حريجة عواد .2732
  (   تأكيد عطا يوسف)متوفي . 2623أعتقل أيام انقالب ( ألبسه محل صاحبالكوت، )   الحركاني ضيدان عّواد .2731
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا / سجن العمارة ....(، ).... عواد عباس عودة .2734

 هل هذا نفس) .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 (الشبيبي/الشخص التالي أم انه فقط تشابه أسماء؟ سيتم حذف أحدهما 
 هل هذا نفس). لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة ....(، ).... عودة محمود عواد عباس .2735

 (الشبيبي/الشخص اعاله أم انه فقط تشابه أسماء؟؟؟ 
منيرة . من مقابلة د. )في المعتقل امها وخاالتها وخالها رافقت( بغداد، مازالت طفلة) -ابنة رضية الصفار-عواطف  .2739

 (يقاوميد مع روناك رف
 (الناصرية) البناء عودة .2737
 . عودة خلف من سجناء نقرة السلمان .2738
 .عودة طعمه من سجناء نقرة السلمان .2736
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / فدعوس الناصرية عودة .2720
  آب وادي عودة .2723
 (ميل مانع السعدون. )2623شباط  0اعتقل اثر انقالب ...( الهارثة، /البصرة)عوني كطافة عبد الساده  .2722
، وسحبت يده بموجب 2623شباط  6اعتقل يوم ( معلم مدرسة التضامن للبنين ،مدينته؟)عياش حسين الكمالي  .2721

 كامل سالم وثيقة من. )2و 2صفحة 220صورة الحظ . 22/2/2623والمؤرخة في  0200برقية مديرية التعليم العامة المرقمة 

  (سعد
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 .المدحتية/عبودعيال ساجت  .2724
كتاب سحب . شباط 31شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( الجزائر، معلم مدرسة االسدية/الناصرية) عيال مهلهل الكحيلي .2725

 (الشبيبي) .217اليد صورة 
حسب قرار حاكم 2623- 22-27وهناك ما يثبت تمديد توقيفه لغاية  2623اعتقل بعد انقالب شباط / عيد الحسن .2729

 .2623-22-4التحقيق بتاريخ 
.اعتقل ايام االنقالب من سجناء نقرة السلمان( البصرة، مسيطر سابلة جوية في طار البصرة)عيدان فندي فعل  .2727

 (تأكيد باقر سلمان الربيعيو من نعيم زهيري) 
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الفجر دمحم عيدان .2728
تنقل بين سجن الكوت والحلة واطلق سراحه  91اعتقل اواسط شباط ( ثانوية طالبالنعمانية، ) عيسى الحاج خيران  .2726
 (تأكيد عبد االمير صادق). 94عام 

ألحدى مداهمات قطعان الحرس القومي في  أستشهد أثناء مقاومته( الحسينية، فالح/ كربالء)عيسى الحاج كاظم   .2710
 ( كتاب شهداء الحزب. )ريف ناحية الحسينية

ولكن احتجز بعد االنقالب  وانهى محكوميته كان سجينا ايام قاسم( دار المعلمين طالب، كربالء) عيسى الحسيني .2713
 (من الشبيبي. )الحلةوكان في سجن 

 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات   .شاميه عيسى جعفر .2712
شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني بقرار  8اعتقل اثر انقالب (  الصويرة، معلم)دمحم  عيسى جمعة .2711

ووثيقة من  تأكيد عبد االمير صادق). )وحكم عليه 2و 326/3صورة . 10/33/3694بتاريخ  413/691التجريم المرقم 
 (سعدكامل سالم 
سكري وحكم عليه من قبل المجلس العرفي الع0690اعتقل بعد انقالب شباط  عيسى جمعه دمحم الربيعى ابو ربيع .2714

 (الشبيبي/ أعتقد نفس الشخص أعاله، أرجو لمن يعرفه أن يكتب لي للتصحيح وسمسح هذا األسم). الثاني

 (203)له في سجن نقرة السلمان صورة جماعية ....(  ،)....  الملك عبد عيسى .2715
كتاب سحب اليد . شباط 6شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( الناصرية، معلم مدرسة الشطرة)هويدي  عزيز عيسى .2719
 (الشبيبي. )217صورة 
. له محل صياغة في باب الشيخ 3691شباط  8اعتقل في الشواكة في  (، صائغبغداد) عيسى شجر منصور الزهيري .2717

/ في مديرية حفظ الوائق والسجالت 3434لديه مايكروفلم رقم . 3691غادر المعتقل في اكتوبر . وتنقل بين بغداد والكوت
 بغداد

علي  34/23-اعتقل ايام االنقالب وصدر حكم عليه مع وقف التنفيذ قرار ....( علي الغربي، )  عيسى ؟؟؟؟ علي  .2718

  ( Krar Alameeهوتميل )(. 206و  200)، الحظ وثيقة -الغربي

  عمران عيسى .2716
  كريم عيسى .2740
 عيسى مطر عيسى .2743

 

 حرف غ
الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب وثيقة لدى مديرية حفظ / سجن العمارة/ غازي ابراهيم سلمان .2742

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22مديرية سجن العمارة المرقم 
 .سلمته الحكومة االيرانية الى العراقية وكان معتقال في سجن باغ مهران بطهران غازي الجبوري ضابط .2741
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي).  اعتقل ايام االنقالب ومن سجناء نقرة السلمان(  المقدم، ).... غازي دخيل  .2744
 .نادي قريش الرياضي في الكاظمية/ السراج غازي .2745
 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ غازي السيد حافظ  .2749
 (عاصم عبد الرزاق. )شباط 8اعتقله انقالبيو ( العمارة، مالزم صيدلي)غازي حسن علي   .2747
اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت / الناصرية/القلعة غازي حاج عكيلي .2748

 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
أيوب وهبي الملقب  -البعثي- يشير الدكتور علي كريم سعيد إلى أن المالزم( رئيس، ).... الجبوري غازي شاكر .2746

فرأي "إلى نادي األولمبي الذي كان أحد مقرات التحقيق والتعذيب السيئة الصيت ببغداد  2623دخل في عام قد ( بابن شيتا)

مجموعة من الضباط يقفون جانبا فسأل من هؤالء؟ فقالوا هذا الرائد حافظ علوان مرافق عبد الكريم قاسم وهذا المالزم نوري 
صالح أبن أخت عبد الكريم قاسم والمالزم الطيار كريم صفر والرئيس غازي ناصر أحد مرافقي قاسم والمالزم الطيار طارق دمحم 

فسحب أيوب وهبي أقسام رشاشته ورماهم جميعا  دون تردد فلم ينج غير حافظ علوان الذي احتمى بعامود . شاكر الجبوري 
يا  فأخذه إلى مستشفى الرشيد كونكريتي وغازي الجبوري الذي اكتشفه فيما بعد ناقل الجثث بسيارة اإلسعاف إنه ما زال ح

 (تأكيد باقر سلمان الربيعي/ الشبيبي) (291صورة ) !العسكري حيث أنقذه أطباؤها بأعجوبة
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، وسحبت يده بموجب برقية مديرية 2623شباط  20اعتقل يوم ( الكوت،  معلم مدرسة الحيدرية)غازي صالل  .2750

 (سعدكامل تأكيد بوثيقة من سالم . )2و 2صفحة 220حظ صورة ال. 22/2/2623والمؤرخة في  0200التعليم العامة المرقمة 

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ غازي عاشور عمار .2753

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22مديرية سجن العمارة المرقم 
 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / الحسين الناصرية عبد غازي .2752
 (تأكيد نصير عبد الصمد نعمان) .في بغداد 3691اعتقل اثر انقالب ( اهدكتور حاكم، بغداد)غازي عبد الهادي  .2751

اجيال من الطلبة البصرية  البصرة مدرس رياضيات وفيزياء اليرال على قيد الحياة مسنا وتعرفه -غازي عبد الواحد .2754
 .صادق الكحالوي هأضاف

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الفجر عنيد غازي .2755
-32في  255حسب كتاب مديرية شرطة الحلة  3691-2-32اعتقل بتاريخ / وكيل مدير مدرسة/غازي كاظم اللفته .2759

 .3691-2-32في  256وكتاب مديرية امن الحلة 2-3696
  خجو دمحم غازي .2757
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الرفاعي دخيل غافل .2758
تأكيد باقر سلمان ).  اعتقل ايام االنقالب من سجناء سجن الحلة( الرئيس الطيار، )....المهداوي  ابراهيم غالب .2756
 (الربيعي
  مونا سليم غالب .2790
اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله / الناصرية/الدواية غالب عبد علي .2793

 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
والسجالت تثبت اعتقاله  قل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق اعت/ الناصرية/السوق غالب علوان .2792

 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
 .خلف السدة من طلبة المعهد الصحي العالي 27/2/23اعتقل يوم  (قلعة سكر، طالب) غالب حاج دمحم الجنديل .2791

 (هوتميل من بشار قفطان)
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / هادي الشطرة غالب .2794
 .سجن نقرة السلمان/غانم الجسار .2795
 (23صورة رقم .  )نقرة السلمان سجن(  طالب، ديالى) غانم الخياط .2799
 واستشهد تحت التعذيبفي قصر النهاية  ه االنقالبيوناعتقل (، مهنته؟بغداد/الموصل)  الحمداني غانم جاسم الخلف .2797

 (حسين خالد) .538صورة . في النادي االولمبي
شباط الدموي في ملعب  8من قبل مجرمي انقالب  استشهد بعد اغتياله....( الموصل، )غانم حمادي سبع العزاوي   .2798

 (صور خالد. )416صورة . في الموصلاالعدادية المركزية 
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / خليل الناصرية غانم .2796
 سنوات 5/ غانم داود الموصلي  .2770
-- الموصل -- الشط باب الجدي موقف سعدون غانم .2773
 .المتضمن رفع غبن 103676-4في  316حسب كتاب نقابة المعلمين / معلم الرشيد/غانم سليمان خليل الجوادي .2772
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية / سجن العمارة/ فليحغانم عبد  .2771

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22سجن العمارة المرقم 
 القاسم/ غانم كرجي .2774
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /غانم كريم هادي .2775
توجد وثيقة . 38/7/94حكم عليه سبع سنين بتأريخ  33/2/91اعتقل يوم  (بغداد، تاجر)القروي  ميخائيل غريب .2779

 (56)توجد له في سجن الحلة صورة جماعية  ( القروي جمان. من ابنته د) ( .13صورة ) .صادرة من دار الكتب والوثائق

 (من ايليا شمعون بويا(. )225)توجد له في سجن نقرة السلمان صورة جماعية .....( ، )....غسان حسين الناشئ  .2777

له  .حكم عليه بخمس سنوات. اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت(  اول. م، حلة)    غسان عبد الحسين .2778
 (لمان الربيعيتأكيد باقر س). (74، 73)في سجن نقرة السلمان صورة جماعية 

اعتقل في وزارة التربية خالل اعتصام من اجل السلم في ( الفيزياء/ بغداد، طالب كلية التربية)غسان عبد الحميد  .2776
 (هوتميل هادي دمحم. )شباط ٨كردستان واستمر اعتقاله وزمالءه في ذلك االعتصام بعد 

 المقدم الركن سجن نقرة السلمان  غضبان السعد .2780
 وبقي 3691 شباط من 36 يوم بغداد في العام السجن الى ونقل األمن قبل من أعتقل مدرس الناشي رومي غضبان .2783
 شهور ثالثة لمدة معتقل
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي). اعتقل ايام االنقالب ومن مجموعة قطار الموت(  المالزم، )... غفور فرج  .2782
 (تأكيد عبد االمير صادق. )، وكان في سجن النقرة91اعتقل في شباط ( البصرة، طالب وكادح) غفوري محسن  .2781
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والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/القلعة غند سلمان .2784
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في كتاب الراحل توجد له  ....(، )..... غني حسن شبع .2785
 (31صورة . )-517ذكريات التنوير والمكابدة ص -علي دمحم الشبيبي 

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / حسين الناصرية غني .2789
 .بغداد/والسجالت  في مديرية حفظ الوثائق  اسمه في وثيقة محفوظةيوجد / القلعة مبارك الحسين عبد غني .2787
 على يد ولده شباط 20يوم  استشهديبلغ من العمر السبعين عاما، ( الكاظمية، عطار) هعطر خضير عباس غني .2788

 (كتاب شهداء الحزب. ))(222صورة ) البعثي بعد ان أطلق عليه الرصاص( مصطفى)

 .بغداد/في مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة / الشطرة الشاطي علي غني .2786
  دمحم خضير غياض .2760
  2623 سنة السلمان نكرة في سجن دمحم خضير غياض .2763

 

 حرف ف
 امين دمحم فرج فاتح .2762
. 222صورة . شباط الدموي 0على يد عصابات انقالب  استشهد باعدامه....( كركوك، )  مال داود الجباري فاتح .2761

 (صور خالد)
والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/الفهود فاخر سلمان .2764

 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
 (تاكيد عبد االمير صادق. )اعتقل في شباط، نقل بقطار الموت للنقرة ( اول طيار. مالنجف، )فاخر شاكر الحسناوي   .2765
من باقر ). حكم عليه بخمس سنوات. اعتقل ايام االنقالب ومن مجموعة قطار الموت( طيار. ، م)...فاخر شريف   .2769

 (سلمان الربيعي
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / كوته السوق شنتة فاخر .2767
 الكريم عبد فاخر .2768
 .الرمادي سجن الى نقل سريع حسن انتفاضة بعد الرشيد معسكر سجن   النبي عبد فاخر .2766
 (هوتميل ناصر الثعالبي. ) 2623اعتقل وسجن ايام انقالب (  البصرة، جندي)فاخر محمود الثعالبي   .2800

  البعاج نعمة فاخر .2803
والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/القلعة فارس راضي .2802
 .مراجعتها الستالم الوثيقة يمكن له
 شباط، وزج به في معتقل خلف السدة  24اعتقل في كلية التربية يوم  (بغداد، طالب)فاروق ابراهيم العزاوي  .2801

 (من دمحم الشبيبي. )اكتوبر 25واطلق سراحه بكفالة يوم  

 المقدسي فاروق .2804
الرجاء من يعرفه من (. 224)عية من سجناء نقرة السلمان، له صورة جما (مدينته؟، مهنته؟)فاروق ؟؟؟؟؟  .2805

 .صورته ارجو أن يرسل معلومات كاملة عنه
 3691 سنه النهايه قصر في اعتقل سهر جاني فاروق .2809
 (رئيس أول ركن، اي رائد ركن)فاروق صبري  .2807
 دكتور طب/فاروق عبد الجليل برتو  .2808

واعتقل  22/2/2623 ولحد 2/2623/ 6في الوشاش فى القومى الحرس مقر فى اعتقل  العزاوى شكر على فاروق .2806

 .  2623واطلق سراحه بعد انقالب تشرين 24/2/2623 يوم ثانية
 اقتصادي رجل اعمال/فاروق علي الطائي .2830

 .اروق قاسم دمحم المال جاسم نقره السلمانف .2833
 سجن ابو غريب -فاضل ابراهيم عبد الحسين  .2832
 .السّدة خلف وشاعر معتقل التربية كلية طالب /العّزاوي فاضل .2831
فاضل ابراهيم ). في سجن الحلة 283شباط له صورة  8من معتقلي  (، مهنته؟بغداد) العزاويفاضل ابراهيم  .2834
 (*العزاوي
 صحفي ونقابي/فاضل البدراوي .2835

 (الشبيبي. )095صورة  .وأعدم بدون محاكمةاعتقل أول االنقالب ( بغداد، رئيس)فاضل البياتي   .2839

 (تاكيد عبد االمير صادق)والحلة  من سجناء نقرة السلماناعتقل ايام االنقالب ( القرنة، مدرس) فاضل الروضان  .2837
 .فاضل الزبيري من سجناء نقرة السلمان .2838
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شباط  8اعتقل اثر انقالب عاما،  39عمره ( تلميذوالدة النجف، ) -نرجس الصفار المناضلة ابن-فاضل الصفار   .2836
مارس الفاشست معه ابشع اساليب التعذيب على مرآى من وشقيقه االصغر نظمي،  نرجس الصفارالمناضلة مع امه  3691

، كل ذلك من أجل ان ينتزعوا منه ومن أمه معلومات عن وهو فاقد الوعي على سطح المعتقل امه كما عذبت امه أمامه، والقي
صورة . ودفن في مكان مجهول 6913آذار  6/30حتى استشهاده يوم واستمروا بتعذيبه ولم يضعف . زوج امه جمال الحيدري

 ( الشبيبي). 25
 طبيب األسنان الدكتور من سجناء نقرة السلمان فاضل الطائي .2820
 دكتور طب/ فاضل تلو .2823

 (77)له صورة جماعية في السجن في اعتقل ايام االنقالب  (مدرس لغة انكليزيالكوت،) فاضل ثامر  .2822
 .السّدة خلف معتقل اثر االنقالب فياعتقل ( التربية كلية طالبالحلة، )  وتوت حسن فاضل .2821
 حميد فاضل  .2824
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /فاضل حميدي دمحم نعمة .2825
 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ فاضل رشم  .2829
 (هوتميل لطفي سعيد شفيق. )0690شباط  8اعتقل اثر انقالب ( بغداد، منلوجست)فاضل رشيد  .2827
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / حسين الشطرة سيد فاضل  .2828
 . بعقوبة /سنة ضابط 37/ فاضل عباس  .2826
 فاضل عباس الخفجي اعتقل في بغداد فوضوي تحول الى جالد .2810

 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  2623شباط  0اعتقل بعد انقالب/ الموسوي عباس فاضل  .2813
واعدم مع قاوم االنقالبيين الفاشست في وزارة الدفاع، ( بغداد، عقيد ورئيس محكمة الشعب)عباس المهداوي  فاضل .2812

 (الشبيبي).273و 272، 270بطريقة بربرية وبدون محاكمة، صورة  في دار االذاعة والتلفزيون الزعيم عبد الكريم قاسم

الحلة  حسب كتاب مديرية شرطة 3691-2-33ريخ اعتقل بتا/ معلم مدرسة ابن جبير/فاضل عباس امين البياتي .2811
 .3696-2-33في  247

. استشهد بالتعذيب في السبعينات. 98اعتقل ايام االنقالب واطلق سراحه عام ...( ، الكاظميه)فاضل عباس حمزه  .2814
 (تاكيد عبد االمير صادق)

 السلمان والحله..طالب من الكرخ ...فاضل عباس لفته  .2815
 (تأكيد عبد االمير صادق)اعتقل ايام االنقالب، توفى في استراليا ( طالبالنعمانية، ) فاضل عبد علي عبد السيد  .2819
 الزبيري مسيهر عبيد فاضل  .2817
 (تاكيد عبد االمير صادق. )اعتقل ايام االنقالب، كان في سجن الحلة...( ديالى، )  عرب فاضل  .2818
شباط وحكم عليه من المجلس العرفي العسكري  0اعتقل اثر انقالب  (مهنته؟؟، الصويرة)فاضل علي الحسون   .2816

 (سعدكامل وثيقة من سالم ) .2و 226/2صورة  30/22/2624بتأريخ  432/623الثاني بقرار التجريم رقم 
 .سجن نقرة السلمان/فاضل غياض  .2840
 من الظاهر) اعتقل في المحاويل ونقل الى سجن الحلة   (المحاويل، مدرس)  -المندائي– اللطيفي فاضل فرج خالد .2843
 (ومنه

وفق المادة  2623 -3-20واحيل للمجلس العرفي العسكري بتاريخ   2623سجن بعد انقالب شباط / فاضل ليلو .2842

جمعيات فقد ثبت انتمائهم للحزب الشيوعي وتابوا واعلنوا براءتهم لذلك تقرر تجريمهم وفق المادة  43ق ع ب و/32/2

جمعيات والحكم عليهم بالحبس الشديد لمدة ستة اشهر والنهم تابوا وتعهدوا   43من ق ع ب وبداللة المادة  32/22

من  26دينار عمال باحكام المادة  200بالمحافظة على االمن تقرر ايقاف العقوبة  واطالق سراحهم بكفالة  شخص ضامن بمبلغ 

 .  233/624ق ع ب حسب القرار 
حسب كتاب مديرية شرطة  3691-2-33اعتقل بتاريخ  (وكيل مدير مدرسة الخورنقالكفل، ) فاضل محسن الذرب .2841

 (تصحيح عدنان الظاهر) .3696-2-33في  245حلة ال
اب شباط، وسحبت يده، كت 8اعتقله انقالبيو ( الناصرية، معلم مدرسة الشعب للبنين)فاضل دمحم حسن سميسم   .2844

 (الشبيبي. )218سحب اليد صورة 
 .ير من سجناء نقرة السلمانفاضل مس .2845
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة صويح مطلك فاضل .2849
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /فاضل مطلك صويح عويد .2847

 (ميل باسم كمونة. )في النجف 2623اعتقل اثر انقالب ( النجف، طالب)فاضل معلة  .2848

هوتميل . )34/33/91لق سراحه واط 91مارس  32اعتقل يوم (    بغداد، محلل كيمياوي)فاضل موسى بوال   .2846
 (منه

ب كتا. شباط 33شباط يوم  8اعتقله انقالبيو ( السوق ، معلم مدرسة االسماعيلية/ الناصرية) فاضل نجم الجراد  .2850
 (الشبيبي. )217سحب اليد صورة 
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 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /براهيم عريانافاضل هادي  .2853
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ...( ، الشطرة)  يوسف فاضل .2852
 (ميل عطا يوسف. )2623اعتقل أيام انقالب ( الكوت، سائق)فاضل يوسف الغربال  .2851
و 32صورة ) .زميالتها المناضالت في السجن المركزي ببغدادلها مع  توجد صورة ...(العمارة، )فاضلة جاسم  .2854

27) 
 .35/2/3691مع زوجها مكي السرحان بتاريخ اعتقلت  زوجة مكي السرحان /فاطمة ناجي الحكيم  .2855
 .بغداد/في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ايوجد اسمه/ العودة الناصرية دمحم فاطمة .2859
 سجن الحلة/ل كسل ضفا .2857
  بعقوبة فالح .2858
 (الشبيبي)؟ !رجاء ماهي مهنته او تحصيله العلمي، لتفريقه عن األسم التالي .فالح حسن من سجناء نقرة السلمان .2856
اعتقل . كلفه الحزب للعمل بين صفوف حزب داوود الصائغ( الفيزياء/، خريج كلية العلوم)....فالح حسن الرفاعي   .2890

 (ل حبهميل عاد. )متوفي. 3691شباط  8اثر انقالب 
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة  فالح عبد الحسين رحيل جراد .2893

 وسجن الوشاش معسر  مابين تنقل سنة لمدة سجن)  23 انتفاضة بعد الشيوعي الحزب من    عباس علوان فالح .2892

 ( السلمان ونقرة الحلة
 عباس علوان فالح .2891
أعدم رميا . وحدته في معسكر التاجي ، كان مسؤوال للحراسة ليلة التنفيذ (  اول. المشرح، ج)فالح محسن   .2894

 (مقال بشار قفطان) .في ميدان الرماية في وحدة المخابرة ايضا  3691/ 30/ 2بالرصاص مع رفاقه يوم 
 (الشبيبيمن ).والفضيلية والحلة النقرة في سجنشباط و 8اعتقل اثر انقالب  ( شاعرالقرنة، )  فائز الزبيدي .2895
  مذخور تركي فائز .2899
 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / الزيدي الناصرية خضير فائز .2897
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / عرب الناصرية دمحم فائز .2898
 فائزة الزبيدي شاعرة .2896
 (تأكيد عبد االمير صادق). وكان في سجن نقرة السلماناعتقل ايام االنقالب ( دكتورالعمارة، ) فائق السامرائي  .2870

 (هوتميل لطفي شفيق. )سنوات 5محكوم . 2623شباط  0اعتقل اثر انقالب ( ، نقيب)...فائق العطية  .2873

 .صويره/فائق النهر .2872
 .سجن نقرة السلمان/فائق الياس .2871
 سلمان حسن فائق .2874
 .حله/فائق حمد شمخي .2875
 من عبد االله توفيق) .3691شباط  8اعتقل اثر انقالب (  جيولوجيا/خريج كلية العلوم، ....)عابد   فائق سعيد  .2879

 (وعادل حبه
 (عن الهوتميل) سجن الحلة ...(، ).....فائق دمحم حسين الخليلي  .2877
 فايق خليل ابو االسنان .2878
وتنقلت بين بغداد وكربالء للتحقيق، وحكم عليها  كربالءاعتقلت في ( ، طالبة دار المعلماتكربالء)عبد األمير  فائقة .2876

. الثاني ونقلت لسجن النساء، ثم أضطروا ألطالق سراحها بسبب ضغط العرف الديني واألجتماعي العسكري المجلس العرفي
      (   عن فردوس الحكيم ودمحم الشبيبي)

  (تأكيد عبد االمير صادق. )نقرة السلمانفي  242له صورة جماعية . 23اعتقل في شباط ( الكوت، طالب)طه   فتاح .2880
  الوهاب عبد فتحي .2883
 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  2623شباط  0اعتقل بعد انقالب/ الوهاب عبد فتحي .2882
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / احمد الناصرية فتحية .2881
 (شهداء الحزب. )2623اذار  22بمو في  استشهد في معركة( قاعدة بمو، مهنته؟/داقوف)فخر الدين حسن  .2884

  الكربالئي فخري .2885
 .من جماعة قطار الموت سجن الحلة ونقرة السلمان/ ملكو فتوحي ايليا فخري .2889
 (الشبيبي/ هل نفذ الحكم؟؟)  الموصل سجن في اإلعدام بطرس غرفة فخري .2887

( 56)توجد له في سجن الحلة صورة  91اعتقل في الكوت في شباط ( معلم .طويريج) الظاهرفخري عبد الهادي  .2888

 (تأكيد عبد االمير صادق)جماعية 
 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات  فخري مطلوب .2886
 .في مقر الحرس القومي وسجن الحلة 3691-5-لغاية  3691-2-30فخري ياسين علوش اعتقل  .2860
 مديرة مدرسة ثانوية  فخرية ابو قالم- .2863
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. من مقابلة د. )مع شقيقتيها ناهدة وفوزية 0690شباط  8اعتقلت اثر انقالب .....( بغداد، )فخرية دمحم حسن حبه      .2862

 (منيرة اوميد مع روناك رفيق

 .سجن الخيالة  فرات دمحم مهدي الجواهري .2861

 (الشبيبي. 5/4/25رجاء من يعرفه يكتب لي  )  المندائي فرج .2864
 من نعيم زهيري  فرج جابر عبد الزهيري .2865
 .فرج شعبان الدوسري من سجناء نقرة السلمان .2869
من  317/335وبداللة المادة  3691لسنة  18من قانون رقم  3اعتقل بعد االنقالب واحيل وفق المادة / فرج لفته .2867

 ..691لسنة   3356وفق القرار المرقم 3691-1-33المجلس العرفي العسكري في ق ع ب وحكم عليه ثالثة سنوات من قبل 
توجد له في سجن  .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / دمحم الناصرية فرج .2868

 (56)الحلة صورة جماعية 
االنقالب، وزج به في موقف المأمون في الكرخ اعتقل في االسبوع الثاني من ( بغداد، معلم)فرحان حالوب العطية   .2866

 (المعلومات منه.  )2623اطلق سراحه أواخر نيسان . ثم الموقف العام
علي  34/23-اعتقل ايام االنقالب وصدر حكم عليه مع وقف التنفيذ قرار ....( علي الغربي، )فرحان عبد ميشة   .2600

 ( Krar Alameeهوتميل )(. 206و  200)، الحظ وثيقة -الغربي

اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله / الناصرية/السوقى فرحان عيس .2603
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

وتنقلت بين بغداد وكربالء للتحقيق، وحكم  كربالءاعتقلت في ( ، طالبة متوسطةكربالء)فردوس هادي الحكيم   .2602
الثاني ونقلت لسجن النساء، ثم أضطروا ألطالق سراحها بسبب ضغط العرف الديني  العسكري عليها المجلس العرفي

  (   عن فردوس الحكيم ودمحم الشبيبي. )واألجتماعي
 .بغداد/السجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق و/ ضفير الشطرة فرهود .2601
 االحمر فريد .2604
تأكيد ). سنة 20حكم عليه . اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت( ، رئيس طيار)....الصفار  ناجي فريد .2605

 (باقر سلمان الربيعي

 (منيرة أوميد مع روناك رفيق. من مقابلة د). تعذيب 2623شباط  0اعتقلت اثر انقالب ....( بغداد، )فريدة الماشطة  .2609

. 251شباط صدر حكم بحقه عشر سنوات، صورة  8اعتقل اثر انقالب ( البصرة، مهنته؟)هرمز فريد دانيال  .2607
 (الشبيبي)

تأكيد ). 3698اعتقل ايام االنقالب واطلق سراحه بالعفو عام ( جامعيطالب جامعي وكادر طالبي بغداد، ) فريد رضا  .2608
 (عبد األمير صادق

تم تسفيره الى ايران . وحكم عليه 2623شباط  0اعتقل اثر انقالب ( الكيمياء/العلوم، خريج كلية )....فريد رضا  .2606

 (ميل عادل حبه. )2025خالل حكم البعث الثاني بحجة التبعية، توفى عام 

هوتميل لطفي سعيد . )سنوات 5محكوم . 2623شباط  0اعتقل اثر انقالب ( أول طيار. ، م)...فريد رضا الصفار   .2630

 (شفيق
 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ ان فريد زور .2633
شباط  8في النادي االلومبي صباح  -طارق دمحم صالح–أستشهد مع واعتقله االنقالبيون ( طيار. ، م)....فريد صفر   .2632

 (تأكيد باقر سلمان الربيعي. )في االعظمية
 (قفطانهوتميل من بشار )  .خلف السدة ( ، موظف في بريد السنك)..... فريد نصوري .2631
 الكريم عبد فريد .2634
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ....(، الناصرية )نادر قاسم فريد .2635
. اعتقل ايام االنقالب وحكم عليه خمس سنوات وكان في نقرة السلمان( المالزم االول الطيار، ).... فريدون عارف  .2639

 ( تأكيد باقر سلمان الربيعي)
 (32صورة ) .توجد صورة لها مع زميالتها المناضالت في السجن المركزي ببغداد  ....(البصرة، )  فكتوريا حنه .2637

حسب قرار 2623 -3-27وهناك ما يثبت تمديد توقيفه لغاية  2623اعتقل بعد انقالب شباط / فالح امين الرهيمي .2638

 .2623-22-4حاكم التحقيق بتاريخ 
يرجى من أدخل اسمه ان يذكر اسم مدينته، ربما هو نفس االسم التالي؟ سيحذف من ....(    )، ).... حسن فالح .2636
 (الشبيبي/ القائمة
 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  2623شباط  0 اعتقل بعد انقالب .....(الناصرية، ) حسن فالح .2620
اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت  ...(، الناصرية)  الكرمة فالح حورج .2623

 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
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يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ....(الدواية، /الناصرية) ناصر حسن فليح .2622
 .بغداد/ 

، وسحبت يده بموجب برقية مديرية 2623شباط  22اعتقل يوم  (زرباطية، معلم مدرسة زرباطية)فليح قاسم    .2621

 (سعدكامل وثيقة من سالم . )2و 2صفحة 220الحظ صورة . 22/2/2623والمؤرخة في  0200التعليم العامة المرقمة 

وتنقلت بين بغداد وكربالء للتحقيق، وحكم عليها المجلس  كربالءاعتقلت في ( ، ربة بيتكربالء) الطيار كاظم فليحة .2624
عن . )الثاني ونقلت لسجن النساء، ثم أضطروا ألطالق سراحها بسبب ضغط العرف الديني واألجتماعي العسكري العرفي

      (   فردوس الحكيم ودمحم الشبيبي
 دكتور/ كلية الفنون الجميلةعميد   الفنان خالد الجادر .2625

  حنا داود فهمي .2629
ظهرا وتم ارساله الى مركز  2623شباط  20من اهالي الكرادة الشرقية تم اعتقاله في يوم االحد  /فهمي عمر دمحم .2627

 البوشجاع قرب مستشفى عبد المجيد االعتقال في نادي النهضة الرياضي الكائن في ذلك الوقت في منطقة 
 1فهمي كربالئي ؛شاب في سجن الحله القلعه الجديده قاعه  .2628
 .قصر النهاية الدكتور بابان دفؤا .2626

 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  2623شباط  0اعتقل بعد انقالب/ صالح فؤاد .2610
نيسان  7شباط في  0انقالبي  استشهد على ايدي عصابات( القوش، عامل نقابي)  -ديشا- فؤاد شمعون كردي .2613

 (شهداء الحزب) (.224صورة ) .2623
يوجد .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى 2623شباط  0اعتقل بعد انقالب ......(، الناصرية)مكطوف  فؤاد .2612

 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت 
 السلمان والحله..فوزي االحمر شقيق فريداالحمر محام  .2611
 فوزي السامرائي المالزم .2614

 .ومنه الى سجون أخرى سجن الناصرية  2623شباط  0اعتقل بعد انقالب/ احمد حاج فوزي .2615
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / صبار الناصرية فوزي .2619
 .سجن الحلة/ توقيف/ حلة/ فوزي عباس حمزة .2617
 .الشبيبي/ الرجاء اسم مدينته ووظيفته وإال يعتبر تكرار لألسم التالي فيشطب....( )، )..... العزيز عبد فوزي .2618
 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى 2623شباط  0 اعتقل بعد انقالب ....(الناصرية، ) العزيز عبد فوزي .2616
 الكوت في معلم المكصوصي موسى فوزي .2640
 (حاج خالد)اعتقل في البصرة وتنقل بين البصرة وبغداد والرمادي ( بغداد، مالزم)فوزي فتح هللا رستم  .2643
 (عاصم عزت. )مقاومته لالنقالبيين في وزارة الدفاع والشيخ عمراعتقل بعد ( مهنته؟بغداد، )فوزي فورمان  .2642
 (من عادل حبه).  اعتقلت ايام االنقالب( بغداد، مدرسة)فوزية جعفر الجلبي   .2641
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / هادي الناصرية فوزية .2644
عادل حبه . )مع شقيقتيها ناهدة وفخرية 0690شباط  8اثر انقالب  اعتقلت (، معلمةبغداد)فوزية دمحم حسن حبه  .2645

 (منيرة اوميد مع روناك رفيق. وتأكيد من مقابلة د

 (من عادل حبه) .2649
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / خنجرالجزائر ناصرية فياض .2647
 .بكفالةاعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه   فياض موزان  .2648
 (ميل عطا يوسف). ، متوفي0690اعتقل ايام انقالب ( الكوت، خياط)فياض مال اسماعيل   .2646
 السعد فيصل .2650
 (من الشبيبي) النقرةسجن  (طالب، ديالى) فيصل المقدادي  .2653
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي. )اعتقل ايام االنقالب( ، مهندس خريج بريطانيا).... الناصري فيصل .2652
اعتقله االنقالبيون  ( جامعة بغداد ،طالب في الصف الرابع كلية الطب، والدة البصرة)الحجاج حمادي  فيصل جاسم .2651

 (الشبيبيو  هادي دمحم) .آذار ودفنوا في قبر جماعي خارج بغداد 6/03من رفاقه ليلة  واستشهد  رميا بالرصاص مع مجموعة
  (قفطانهوتميل من بشار ) متوفي ......(الحي، ) (الَمكن)فيصل حسين  .2654

 (عاصم عبد الرزاق. )شباط اثر االنقالب 0اعتقله انقالبيو ( قلعة صالح، رسام/العمارة)فيصل شرموخ   .2655

 فيصل شريف .2659
شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني بقرار  8اعتقل اثر انقالب ( ، مهنته؟الصويره )فيصل صالح مهدي  .2657

 (وثيقة من سالم كامل سعد. )وحكم عليه 2و 326/3صورة . 10/33/3694بتاريخ  413/691التجريم المرقم 
  الحسين عبد فيصل .2658
 المدحتيه –طالب  -فيصل دمحم شريف عبد اللطيف  .2656
 (هوتميل هادي دمحم. )3691أعتقل اثر انقالب ( طالب اعدادية الكاظمية الصف الرابع)فيصل دمحم علي  .2690
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/  2/  25 في 24المرسوم  بموجب التقاعد على واحيل اعتقل بعد االنقالب (ضابط)السعدي عودة مريوش فيصل .2693
 .2623 شباط 27 في 20055 المرقم الضباط ادارة كتاب بموجب والمبلغ 2623
حكم ( 2032/23)رقم االضبارة  /النقرة، والحلةاعتقل وسجن في كربالء، ( كربال، معلم)فيصل هادي الشامي  .2692

( 2صورة رقم ). جمعيات 43من المرسوم و  25/24/0 بداللة . ب.ع.ق 32/22باالشغال الشاقة لخمس سنوات وفق المادة
 (الشبيبي) .الصيغة األصلية لدى دمحم علي الشبيبي

 (عن ميل................... ) (، دكتور).... فيصل دمحم حسن حبه .2691
توجد لها صورة جماعية مع زميالتها المناضالت في سجن  ...(،العمارة( )أم رعد)المراني  عبد الغني فضيلة .2694

 .(27 و 29 صورة) بغداد المركزي
توجد لها صورة جماعية مع (. ام رعد)كان وشقيقته انتصار مع أمهما السجينة فضيلة المراني  (طفل....  ..... ) .2695

 (29صورة ) .زميالتها المناضالت في سجن بغداد المركزي
شقيق أنيس نعمان وكان شقيقهم فهر نعمان اول شهيد سقط بعد ثورة تموز اغتياال نقره األعظمي فيضي نعمان  .2699
 .السلمان
 صورة. شباط 31شباط يوم  8 وقله انقالبياعت( او التهذيب االسديةالناصرية، معلم مدرسة )األسدي   مدفون فهد .2697
 (الشبيبي. )218و 217سحب اليد  كتاب

 

 حرف ق
 احمد كريم قادر .2698
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية / سجن العمارة/ قادر دمحم صالح .2696

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22سجن العمارة المرقم 
 (كتاب شهداء الحزب. )20/4/2623القومي يوم  اغتالته عصابات الحرس( مهنته؟دربندخان، )قادر مال احمد  .2670
 (كتاب شهداء الحزب. )من الحرس القومي في قريته اغتيل على يد عصابة...( قرية اومراده، )قادر مولود  .2673
 .وبرء 2624اعتقل ثم تم تقديمه للمجلس العرفي في شباط  (كربالء، معلم) قاسم أبو الحب .2672
 .ق سراحه بكفالةاعتقل بعد االنقالب وأطل/ قاسم اسماعيل  .2671
 (زهيري من نعيم)من الذين دافع عنهم الفيلسوف برنتراند رسل، / نقرة السلمان/ دكتور/ قاسم الرفاعي  .2674

  .2623شباط  0اعتقل اثر انقالب  (اول .م، ....) الفضلي قاسم .2675
 الكوت مدينة في خيّاط الهندي قاسم .2679
  .نادي قريش الرياضي في الكاظمية/ الواحدي قاسم .2677
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ صنكور قاسم جاسم .2678

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22مديرية سجن العمارة المرقم 
لثقافة استنادا لكتاب مديرية وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة ا/ سجن العمارة/ قاسم جاسم دمحم .2676

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22سجن العمارة المرقم 
في نقرة  -332-له صورة جماعية  .اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت( م أول، ).... قاسم جراد  .2680
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي) السلمان
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة حسين قاسم .2683
 (من لطفي شفيق. )وحكم لسنتين في نقرة السلمان 2623اعتقل اثر انقالب ( اول. ، م)....قاسم سليم العكيلي   .2682

 .دبغدا/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / شناوة الناصرية قاسم .2681
 .حلة/قاسم عبد االمير عجام  .2684
-2-39في  107حسب كتاب مديرية شرطة  الحلة 3691-2-39اعتقل في / معلم االشبال/قاسم عريبي علوان .2685
3691. 
 عقرب من المعتقلين بعد حركة حسن سريع قاسم .2689

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ قاسم ماجد  .2687
 سجن بغداد المركزي      قاسم مثنى عداي  .2688
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي). اعتقل ايام االنقالب من مجموعة قطار الموت( المالزمبغداد، ) الشبلي  دمحم قاسم .2686
وصلني )اعتقل في االنقالب الفاشي . مدير العقود في معرض بغداد الدولي(  بغداد، محامي) قاسم دمحم حسن حبه .2660

 (عادل حبه بالهوتميل
 قاسم دمحم خزعل الجماس .2663
ضد مجموعة  استشهد اثناء مقاومة بطولية( والدة السليمانية، رياضي التحق بقوات االنصار)قاسم دمحم سعيد  .2662

 (كتاب شهداء الحزب. )معادية للحزب الشيوعي
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 سجن الحلة( حلوائي)قاسم دمحم دمحم علي  .2661
...( ، 37رقم)صورة . توجد له صورة في سجن الحلة .2008وزلندا يتوفي في ن ...(بغداد، ) قاسم ناجي حمندي .2664

 (هوتميل من خليل الجنابي)
  نعمة قاسم .2665
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الفرطوسي الناصرية حسين قالسم .2669
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / مجيد الناصرية قبيلة .2667
أول رئيس ألتحاد الطلبة . اعتقل ايام االنقالب من مجموعة قطار الموت (طبيب عقيدبغداد، )قتيبة الشيخ نوري  .2668

اغتاله البعثيون الفاشست ألنه رفض تسليمهم بيته ألسكان وفود مؤتمر القمة . 3646انتخب في مؤتمر ساحة السباع عام 
  (تأكيد باقر سلمان الربيعي) ! العربي
 .من اهالي برنون .......   قحطان  .2666
 مهندس معماري /قحطان المدفعي .1000

 قحطان المياحي من البصره .1003
 (عن ابو الحب) .2693اعتقل في كربالء اثر انقالب  (مدرسكربالء، ) قحطان النقيب .1002
 بنون قحطان .1001
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ قحطان عارف حمزة .1004
 .المدحتية/علوانقحطان  .1005
 (عن الظاهر) أعتقل وسجن غي الحلة (، معلمحلة) معروفجعفر القحطان  .1009
  (من عبد االمير صادق. )اعتقل ايام االنقالب كان في سجن الكوت والحلة( جصان، معلم)  احمد قدوري .1007
 .قدوري عمران من سجناء نقرة السلمان .1008
 دكتور طب / قسطنطين سمعان .1006

 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد / صالح الناصرية قسمة .1030

 .في الموصل2623شباط 0اعتقل بعد انقالب / قوال بديل .1033
 .في الموصل2623شباط 0اعتقل بعد انقالب / قوال خضر .1032
التحق باالنصار وبعد اطالق سراحه . 2623شباط  0اعتقل اثر انقالب ...( بهرز، / ديالى) الرحبي قيس .1031

 ( تأكيد لطفي شفيق.)واستشهد
 قيس الفضلي م أول سجن نقرة السلمان .1034
وصدر حكم بحقه  ، من مجموعة قطار الموتشباط 33في اعتقل ( ، مالزماعظمية/بغداد)  الدليمي دمحم قيس صبري .1035

 *(ومن أبنه دمحم تأكيد باقر سلمان الربيعي). حكم عليه بخمس سنوات. سنوات 4
 .بغداد/في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه / الشطرة علي عباس قيس .1039
 (هوتميل لطفي شفيق. )سنوات 5محكوم . 2623شباط  0اعتقل اثر انقالب ( ، مهندس)...قيس عبد الحسين  .1037

بعد اطالق سراحه التحق بحركة . وحكم عليه بخمس سنوات. اعتقل ايام االنقالب (مالزم، )....قيس دمحم صالح  .1038
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي).  واستشهد اثناء عملية مقاومةلفلسطينية المقاومة ا

 

 حرف ك
 24وكانت في الصف الثاني متوسط بعمر  2623اعتقلت في شباط ( القوش، طالبة متوسطة) ميخائيل الياس كاترين .1036

 !سنة، سمح لوالدتها بمرافقتها في السجن وخالل نقلها من مركز آلخر حتى أطلق سراحا من المحكمة في كركوك ألنها قاصر
 (تأكيد منها)

 محامي كاسب السعد  .1020

 .بغداد/محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة / الفجر ساجت كاطع .1023
 نقرة السلمان          كاطع عجالن عداي  .1022
 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / عريبي الناصرية مظلوم كاطع .1021
 .من اهالي النعمانية كاظم ارويضي رجل اعمال ورجل كبير السن .1024
. الشامية -وهو حي في طريق الديوانية واستشهد بعد دفنهعذبه الحرس القومي ( الديوانية، عامل)كاظم األسدي   .1025

 ( شهداء الحزب)
 (هوتميل باسم كمونة. )متوفي. في النجف 3691اعتقل اثر انقالب ....( النجف، )كاظم الروازك   .1029
 .حلة/كاظم الزكوم .1027
  الزنكي كاظم .1028
 الكبير سجن الرماديكاظم السماوي؛ الشاعر  .1026
 كاظم الصباغ من العزه سجن الكوت .1010
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 الكوت َسكنَ  الحي من معلم الوتّار كاظم .1013
توجد له صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في كتاب الراحل علي   .....(،).... كاظم الناصر .1012

 (8صورة . )-518ذكريات التنوير والمكابدة ص -دمحم الشبيبي 
نفذ . مع الشهيد حسن سريع 2623تموز  3شارك في انتفاضة معسكر الرشيد في ( بغداد، رئيس عرفاء) بندر كاظم .1011

 ( الشبيبي. )32/7/2623به حكم االعدام مع رفاقه يوم 

اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله / الناصرية/السوق كاظم ثامر .1014
 .الستالم الوثيقةيمكن له مراجعتها 

 .3696-2-33في  242حسب كتاب مديرية شرطة الحلة  3691-2-33اعتقل بتاريخ / معلم/كاظم جاسم حسون .1015
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة ساجت جبار كاظم .1019
 .بغداد/الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ / جبوري الناصرية كاظم .1017
 (كتاب شهداء الحزب. )على يد االنقالبيين شباط 20استشهد يوم ....( الكاظمية، )كاظم جركجي  .1018

 محامي/كاظم جعفر  .1016

 . في سجن الحلة ونقل الى بغداد 2623اعتقل بعد انقالب شباط / الشويلي محي جلوب كاظم  .1040
كتاب سحب اليد صورة . شباط 6شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( الناصرية، معلم مدرسة التسامي)جعفر  جواد كاظم .1043
 (الشبيبي. )217

1042.  
 كاظم جواد الخلف .1041
 .كاظم جواد الشاعر المعروف اعتقل في النادي االولمبي .1044
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / دمحم الناصرية جواد كاظم .1045
 .الكوت شقيق سعدون نقره السلمانكاظم جواد مدرس لغه انكليزي  .1049
 .ناحية االمام/محاويل / كاظم جوير .1047
اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت / الناصرية/الدواية كاظم حاج كنهور .1048

 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد/ الناصرية/السوق كاظم حسين .1046

 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
 .كاظم حسين عليوي من سجناء نقرة السلمان .1050
. نفذ حكم االعدام بهمن المشاركين في انتفاضة حسن سريع، ( مدينته؟، عسكري)كاظم حسين هاشم الشمري  .1053

 (257صورة )
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الناصر الرفاعي حلو كاظم .1052
 كاظم حمزة الحسين .1051
ربما يكون هو نفس االسم التالي رجاء من ) جماعية( 42)له في سجن الحلة صورة ....(   ،).....كاظم حمود   .1054

 (الشبيبي/ يعرفه ليكتب لي
شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني بقرار  8انقالب اعتقل اثر ( مهنته؟، الصويره )  حمود عبد هللامكاظم  .1055

 (وثيقة من سالم كامل سعد. )وحكم عليه 2و 326/3صورة . 10/33/3694بتاريخ  413/691التجريم المرقم 
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ كاظم خضير عباس دمحم .1059
 الظاهر خلف كاظم .1057
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية / العمارةسجن / كاظم خلف سالم .1058

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22سجن العمارة المرقم 
ثبت اعتقاله اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت ت/ الناصرية/السوق كاظم روبي .1056

 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / ريسان السوق كاظم .1090
وكانت مهمته حراسة الباب  2623تموز  3شارك في انتفاضة معسكر الرشيد في ( الحلة، عريف)كاظم زراك   .1093

 (مقال بشار قفطان) . 32/7/2623اعدم رميا بالرصاص يوم . الشمالي

 ./أمن الحلة الخاصة بالمتهمين الشيوعين الموقوفين  37/3691القضية المرقمه/ حلة/كاظم سعيد عبس  .1092
  .من المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير أيام االنقالب/ كاظم سكران .1091

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /كاظم سلطان محمود سلطان .1094
 .شامية/كاظم سلمان .1095
والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/القلعة كاظم شاطي .1099

 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
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 (تأكيد عبد االمير صادق. )25اعتقل ايام االنقالب كان في سجن النقرة وغادر عام (  البصرة، عامل)  شجر كاظم .1097
 معاول شرهان كاظم .1098
 (تأكيد عبد االمير صادق) .حاليا في السويد .من سجناء نقرة السلمان ( البصرة، طالب) -شنو-الجوهر كاظم  .1096
  شنوار كاظم .1070
 شنود كاظم .1073
شباط، وسحبت يده، كتاب سحب اليد صورة  8اعتقله انقالبيو ( مدرسة التعاون للبنينالناصرية، معلم )طارش  كاظم .1072
 (الشبيبي. )218

 .المتضمن رفع غبن 103676-4في  316حسب كتاب نقابة المعلمين / معلم السادة/كاظم طاهر حسين .1071
كان معتقال في مقر اللواء الخامس عشر . من رفاق حسن سريع( ، ضابط صف من أصول فالحية)....كاظم فوزي  .1074

ولدى سماعه االشارة وهي صوت االطالقة ، بادر مع رفاقه الى كسر . مع مجموعة من الجنود ، وكان مبلغا بموعد االنتفاضة 
باب المعتقل واخرج من معه من المعتقلين وقادهم الى مشجب السالح فكسروه ووزعوا السالح على المنتفضين واحتلوا مقر 

مع المجموعة  رميا بالرصاص 7/3691/ 13أعدم يوم " كاسترو الثورة "لقبه رفاقه ب ... للواء كامال والتحقوا برفاقهم ا
   (الشبيبي) .االولى 
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة عباس كاظم .1075
 .لسجناء السياسيين في الحلةلديه معاملة في مؤسسة ا/ كاظم عباس حميد صاحي .1079
حكم لستة اشهر ( 3013/91)رقم األضبارة  .شباط 8اعتقل اثر انقالب ( ، عمل حركربالء) كاظم عباس كرماشه .1077

الصيغة األصلية لدى دمحم ( 3صورة رقم ). ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41مع وقف التنفيذ وربطه بكفالة وفق المادة 
 (الشبيبي) !علي الشبيبي

كتاب سحب . شباط 32شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( السوق، معلم مدرسة االشبال/ الناصرية)كاظم عبد الحسين  .1078
 (الشبيبي. )217اليد صورة 

 (شهداء الحزب. )3691شباط  8على يد انقالبي  استشهد باعدامه( مهنته؟الكاظمية، )كاظم عبد الحسين  .1076
، صدر حكم عليه بالسجن 3691اعتقل في األشهر األخيرة من عام ( الكاظمية، جابي) كاظم عبد الرحمن حسن .1080

 (تأكيد من أبنته بالفيس) .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة(.251صورة )المؤبد ثم خفض لعشر سنوات 
. البربري في قصر النهاية تحت التعذيبواستشهد اعتقله االنقالبيون ( رائد متقاعدبغداد، ) ابو سنة كاظم عبد الكريم .1083
 (كتاب شهداء الحزب. )230صورة 
كتاب سحب اليد . شباط 32شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( السوق، معلم مدرسة االشبال/ الناصرية) كاظم عبد الكريم .1082
 (الشبيبي. )217صورة 
 .بغداد/الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ / الشطرة بريدي عبد كاظم .1081
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / شمخي الناصرية عبد كاظم .1084
 .كاظم عبد علي النصراوي كربالء .1085
 كاظم عبد عون كادح محلة سيد حسين الكوت .1089
 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ كاظم عبدالرضا  .1087
 .3691-7-20واطلق سراحه  3691-1-35اعتقل /هحل/ كاظم عبود سلمان .1088
 ".ابو رهيب"كاظم عبيد .1086
 عبيس كاظم .1060
 عجالن كاظم .1063
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة عطوان كاظم .1062
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الدواية عكيلي كاظم .1061
تأكيد عبد . )90،94،92وكان في نقرة السلمان اعوام  االنقالب  اياماعتقل  ( محاميالبصرة، ) علي جواد كاظم .1064

 (االمير صادق
 .حركة حسن سريع/نخيله حله/ كاظم عليوي ضاحي .1065
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /كاظم عوده هميهم الدليمي .1069

  .2623اثر انقالب اعتقل ( النجف، طالب)كاظم عوفي  .1067

 .شامية/كاظم عيسى  .1068
 كاظم غزغوز .1066
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ....(، الناصرية)فجر  فرهود كاظم .1300
 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ كاظم كاطع  .1303
كتاب سحب . شباط 33شباط يوم  8 وانقالبياعتقله ( سوق الشيوخ، معلم مدرسة الرجاء/الناصرية) كاظم كريدي .1302

 (الشبيبي. )217اليد صورة 

 .سجن الديوانيةكاظم كريم  .1301
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 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /كاظم كريم فهد حمزة .1304
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الناصريةكيطان  كاظم .1305
 (؟!ربما هو نفس الشخص التالي، التالي المعلومات عنه أدق لكن لم يذكر مدينته) الحي قضاء في معلم كيطان كاظم .1309
، وسحبت يده بموجب برقية مديرية 2623شباط  20اعتقل يوم ( معلم مدرسة السعدون ،مدينته؟)كاظم كيطان   .1307

 (سعد كامل وثيقة من سالم. )2صفحة 220الحظ صورة . 22/2/2623والمؤرخة في  0200التعليم العامة المرقمة 
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / لفتة الناصرية كاظم .1308
 .مدحتية/كاظم دمحم الحسن .1306
اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله / الناصرية/القلعة كاظم دمحم العودة .1330

 .مراجعتها الستالم الوثيقةيمكن له 
 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ كاظم دمحم باقر  .1333
 .كان يعمل في نقابات عمال بابل/ حله/ كاظم دمحم خضير الطامي .1332
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / سميسم الناصرية دمحم كاظم .1331
 .نجف/كاظم مطر .1334
 .جماعية( 42)له في سجن الحلة صورة.....(  ،).... كاظم مطرود  .1335
 (26صورة ) .توجد صورة له في سجن نقرة السلمان ..(،).. كاظم معارج .1339
 .كاظم معتوق من سجناء نقرة السلمان .1337
 (مقال جبار ياسر الحيدر)  .شباط 8اعتقل اثر انقالب ( موظف صحي النجف، ) كاظم معله  .1338

 .الكمارك الكوت نقره السلمانمدير شرطة {الخال }كاظم مكي  .1336
 .اربع سنين في سجن نقرة السلمان /المهندس المعماري /نقرة السلمان من الناصرية/كاظم مكي الحاج فليح .1320
 (تأكيد عبد االمير صادق) . اعتقل ايام االنقالب وكان في سجن النقرة( مهندس مدني البصرة، ) كاظم مكي  .1323
  السلمان ثم نقرةسجن الحلة ومن      كاظم مهدي الحكيم .1322

 حريج موسى كاظم .1321
اعتقل ايام االنقالب بعد ان شارك بمقاومة االنقالب، اطلق سراحه ( بغداد، عامل في الشورجة وجميلة)كاظم هاتكه  .1324

 (من عبد األمير صادق). 2620في العفو عام 
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /كاظم هاشم دمحم الشريفي .1325
 .من اهالي النعمانية ياسين برزمان صباغكاظم  .1329
بكفالة  الستة اشهر مع وقف التنفيذ وربطه تحكم( 3013/91)رقم األضبارة  (بائعة دجاج ،كربالء) كاظمية حسين .1327

 (الشبيبي. )(3صورة ) !الصيغة األصلية لدى دمحم علي الشبيبي. ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41وفق المادة 
 ؟!!!!األسم الكامل مع المعلومات ممن يهمه األمر رجاء   اكرم كاكا .1328
التقيته في سجن النقرة شيخ مسن حكم عليه المجلس العرفي عدة مرات، وتجاسر على المجلس    درويش كاكا .1326

 (الشبيبي! )بشجاعة فرمى حذاءه على رئيس المجلس، مما دفع السلطات أن يجبروه على خلع حذائه قبل الدخول للمحاكمة
 ؟!!!!رجاء األسم الكامل مع المعلومات ممن يهمه األمر  رشيد كاكا .1310
 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ كاكا شيخ  .1313
 كاواني امين دمحم كاكا .1312
 (تأكيد عبد االمير صادق) السلماناعتقل ايام االنقالب، كان في  ( كركوك رئيس عرفاء)كاكه رفيق  .1311
 --الموصل -- الشط باب الجدي موقف كامل .1314
شباط أمام عيادة الدكتور  0من قبل مفرزة من انقالبيي  استشهد بعد اطالق النار عليه...(  بغداد، )/كامل الخياط   .1315

 (كتاب شهداء الحزب. )احمد الجلبي
 .سجن البصرة/ كامل العبايجي صحفي صاحب جريدة البصرة البصرية .1319
  العشاري جواد كامل .1317
 كامل حسن محمود م أول سجن نقرة السلمان .1318

 .2623شباط  0اعتقل اثر انقالب  (اول .م، ...) حسين كامل .1316
 م أول سجن نقرة السلمان  كامل حمود الخفاجي .1340
حكم لستة اشهر مع وقف ( 3013/91)رقم األضبارة  .شباط 8اعتقل اثر انقالب  (طالب ،كربالء)  كامل حمود .1343

. (3صورة ) !الصيغة األصلية لدى دمحم علي الشبيبي. ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41التنفيذ وربطه بكفالة وفق المادة 
 (الشبيبي)

لصيغة ا. برء في المحكمة لعدم توفر األدلة( 3013/91)رقم األضبارة . اعتتقل( عامل كربالء) كامل خماس .1342
 (الشبيبي. )(3صورة ) !األصلية لدى دمحم علي الشبيبي

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / رومي الناصرية كامل .1341
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وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية / سجن العمارة/ كامل عبود علي .1344

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22المرقم  سجن العمارة
 (تأكيد لطفي سعيد شفيق. )2623شباط  0اعتقل اثر انقالب ( رئيس، )...كامل ساجت  .1345

ألن ( كامل سعيد)أتسائل هل هو نفس . -323-له في نقرة السلمان صورة جماعية .....( الشطرة، )كامل الشطري  .1349
 الناشر الشبيبي/ الشطرةاألثنين من 

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت   ....(، الشطرة)  سعيد كامل .1347
 مدير عام في الزراعة/كامل عبد الرزاق .1348

توجد له صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في كتاب  ....(، )....   كامل عبد هللا شيرواني .1346
 (33صورة . )-517ذكريات التنوير والمكابدة ص -دمحم الشبيبي  الراحل علي

 .االنقالب من المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير أيام / كامل عبد راضي  .1350

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / كاطع الشطرة كامل .1353
ثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن و/ سجن العمارة/ كامل كاظم .1352

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22العمارة المرقم 
تأكيد باقر سلمان ) .حكم عليه بخمس سنوات. اعتقل ايام االنقالب ( رئيس أول ركن، ).... مهدي كامل محسن  .1351
 (وتأكيد لطفي سعيد شفيق الربيعي
شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني بقرار التجريم  8اعتقل اثر انقالب ( مهنته؟، الصويره )كامل مطلك  .1354
 (وثيقة من سالم كامل سعد. )وحكم عليه 2و 326/3صورة . 10/33/3694بتاريخ  413/691المرقم 
 .كامل معتوق من سجناء نقرة السلمان .1355

حسب قرار حاكم  2623-23-27وهناك ما يثبت تمديد توقيفه لغاية  2623اعتقل بعد انقالب شباط / نعمه كامل .1359

 .2623-22-4التحقيق بتاريخ 
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / هامش الكرمة كامل .1357
علي  34/23-اعتقل ايام االنقالب وصدر حكم عليه مع وقف التنفيذ قرار ....( علي الغربي، )كامل هور يونس   .1358

 ( Krar Alameeهوتميل )(. 206و  200)، الحظ وثيقة -الغربي
ية وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب مدير/ سجن العمارة/ كامو صادق كامو .1356

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22سجن العمارة المرقم 
توجد صورة له مع امه صبرية مع زميالتها المناضالت في السجن المركزي . ابن صبرية عبد هللا ( طفل)كاميران  .1390
 (32صورة ) .ببغداد
كتاب سحب اليد صورة . شباط 31شباط يوم  8 وانقالبياعتقله ( الناصرية، معلم مدرسة الشرقية) سعدون  كتاب .1393
 (الشبيبي. )217

 (هوتميل من بشار قفطان) .متوفي. اعتقل في الحي( الحي، طالب) كرم عبد علي علش  .1392
حكم عليه بخمس . اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت(  مالزم الطيار، )....  الخناق كرومي هادي .1391
 (سلمان الربيعيتأكيد باقر ). سنوات
 كريم  الركابي  دكتور .1394
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة احمد كريم .1395
  البصري كريم .1399
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي). اعتقل ايام االنقالب من سجناء نقرة السلمان( مالزم طيار، ).... كريم الحديثي  .1397
 قطار الموتجماعة . الحكيم كريم .1398
  الركابي كريم .1396
 كريم الشذر من سجناء نقرة السلمان .1370
 الصفار كريم .1373
 الكربالئي كريم .1372
 (عند االعتقال، أو يشطب باعتباره مكرر للتالي ذكر مدينته وعملهالرجاء ) الجاسم تعبان كريم .1371
 (صادقهوتميل من عبد االمير ) .تاجر اقمشه الكوت نقره السلمان( الكوت، تاجر)   كريم تعبان  .1374
 .سجن نقرة السلمان   كريم جبار .1375
 العماري حسين كريم .1379
ميل ) الرجاء اسمه الكامل .2623اعتقل ايام انقالب ( الكوت، مهندس زراعي في االصالح الزراعي) كريم ؟؟؟؟؟؟ .1377

  (عطا يوسف
والسجالت تثبت اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/القلعة كريم حسين بيجي .1378

 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
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 (36صورة رقم ) .نقرة السلمانسجناء  كان معتقال من أيام عبد الكريم قاسم من ....( ،).... كريم حسين .1376
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / شهاب الناصرية خضير كريم .1380
اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله / الناصرية/القلعةة كريم خليف .1383

 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
 منشد داود كريم .1382
 سنة شباط االسود في قاعدة الحبانية بعد االنقالب في اعتقل (مدينته، مهنته؟) البديري حسن ديان كريم .1381

  .السلمانونقرة  2سجن رقم/2623

 .من اهالي النعمانية كريم سياب بقال .1384
 .الشبيبي/يرفع األسم مستقبالسلم يعتقل وإنما التحق الى الشمال عند حدوث االنقالب،  ( م أول، )...كريم شالل  .1385

 (ميل لطفي شفيق)

، وسحبت يده بموجب برقية مديرية 2623شباط  20اعتقل يوم ( معلم مدرسة العدالة ،مدينته؟)كريم عبد الرضا   .1389

 (سعدكامل وثيقة من سالم . )2و 2صفحة 220الحظ صورة . 22/2/2623والمؤرخة في  0200التعليم العامة المرقمة 

ي طريقه الى داره وهو ف أستشهد على يد زمرة من األمن والحرس القومي( راداربغداد، نائب ضابط )كريم عباس  .1387
 (كتاب شهداء الحزب. )بعد اطالق سراحه من المعتقل( خلف السدة)في بغداد 
. باغتياله على الطريق بين خورمال وبيارهاستشهد ( معلم، بياره/ناحية خورمال/حلبجه)كريم عبد هللا دمحم امين   .1388

 (شهداء الحزب) .223صورة 

  صفر عباس كريم .1386
 عزيز كريم .1360
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /كريم علي خطاب .1363
توجد له صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في كتاب الراحل علي  ......(،).... عيسى كريم .1362

 (8صورة . )-518ذكريات التنوير والمكابدة ص -دمحم الشبيبي 
 هللا العبد عيسى كريم .1361
لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية وثيقة / سجن العمارة/ كريم علي احمد .1364

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22سجن العمارة المرقم 
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / غوته الناصرية كريم .1365
  متعب كريم .1369
 . شامية,كريم مجيد  .1367
ميل عطا . )3691أعتقل ايام انقالب ( الكوت، كاتب في متوسطة الكوت( )الملقب كريم العراقي)كريم محمود عباس  .1368
 (يوسف
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الفجر مديخن كريم .1366
 الكوت مدينة في خياط مهدي كريم .1200
 .بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة اعتقل/ كريم مولى  .1203
ليس من  .98و  97عامي  سجن نقرة السلمانكان في  !3695اعتقل صيف (  القوش، عامل)  كريم يوسف قيا .1202

 (تأكيد عزت يوسف اسطيفان) .الشبيبي./3691معتقلي البعث عام 
 .سجن نقرة السلمان/كريم يونس كردي .1201
 (هوتميل من بشار قفطان) .متوفي .اعتقل في الحي (الحي، نائب ضابط) كسار كوز .1204
حكم ( 3013/91)رقم األضبارة  .في كربالء والحلة شباط 8اثر انقالب  اعتقل (مدرس، كربالء) كفاح علي الشبيبي .1205

الصيغة األصلية لدى دمحم علي . ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41لستة اشهر مع وقف التنفيذ وربطه بكفالة وفق المادة 
 (الشبيبي. )(3صورة ) !الشبيبي

 (تأكيد من عب االله توفيق. ) ، وشقيق الشهيد دمحم صالح العبلي، نقرة السلمانقائد نقابي  العبلي صالح  كليبان .1209

تأكيد باقر ). حكم عليه بخمس سنوات. اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت( اول.م، ....)  كمال المال  .1207
    (سلمان الربيعي

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ كمال حسين  .1208
 ( شهداء الحزب. )0690شباط  8استشهد على يد جالدي ( كويسنجق، معلم)كمال رشيد حويزي   .1206
 .سكرتير الحزب الشيوعي الكردستانيحاليا/كمال شاكر .1230
 .محامي/كمال عمر نظمي من سجناء نقرة السلمان والحلة .1233
 (رسالة من مجيد احمد. )3691اعتقل اثر انقالب ( السليمانية، عقيد)كمال مجيد سليم  .1232
 .سنة 33/ كمال مدني  .1231
 .سجن نقرة السلمان/ نامق كمال .1234
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / جابر الناصرية كنان .1235
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 واعدم مع الزعيم عبد الكريم قاسم، قاوم االنقالبيون الفاشست في وزارة الدفاع ( بغداد، مالزم)حداد  خليل كنعان .1239

 (تأكيد لطفي شفيق. )260، صورة بدون محاكمة في دار االذاعة والتلفزيون

، له في وحكم عليه بخمس سنوات. 2623شباط  0اعتقل اثر انقالب   (رئيس اول، .... ) العزاوي نور الدين كنعان .1237

   (ولطفي شفيق تأكيد باقر سلمان الربيعي). جماعية( 17)سجن النقرة صورة 
 .كنعان دمحم نورس الرئيس االول .1238
؟ إذا لم يصلني تصحيح !أعتقد نفس كنعان نور الدين العزاوي) كنعان نور الدين رئيس أول سجن نقرة السلمان .1236

  (الشبيبي 2/4/2035. سأشطب األسم باعتباره مكرر
اعتقله االنقالبيون في قصر النهاية وتعرض لتعذيب وحشي، ......( الرميثة، /والدة السماوة)ي علي تحافكنون  .1220
  ( كتاب شهداء الحزب. )(277صورة ) في مقبرة جماعية مع رفاقه الشهداء خارج بغداد اذار 6/30بعد استشهاده يوم ودفن 
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /كنيهر حسين فرحان الفرحان .1223
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية / سجن العمارة/ كوان مكي ايلحد .1222

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22سجن العمارة المرقم 
. على يد انقالبيي شباط استشهد تحت التعذيب( رئيس نقابة السواق/ تلكيف، عامل/الموصل)كوركيس عواد   .1221

 (شهداء الحزب)
 (صور خالد. )220صورة  كيف واين ومتى؟؟؟ !استشهد( مدينته؟، مهنته؟)كولاير اوراها شمعون   .1224
صدر . ونقل الى سجن الخزرج في الموصل. 2623شباط  0اعتقل ايام انقالب ( القوش، بناء)  تومي صادق كيكا .1225

 (تأكيد كاترين ميخائيل. )حكم عليه بسنتين قضاها في سجن الخزرج ثم اطلق سراحه
 

 حرف ل
تأكيد باقر ). اعتقل ايام االنقالب، حكم عليه بسنتين ونصف كان في سجن بعقوبة (طيار اول .،م).....   الزم حمزة .1229

 (سلمان الربيعي
 .الزم راضي احد المعتقلين بعد حركة حسن سريع .1227
 .بغداد/ في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ايوجد اسمه/ الريس الناصرية احمد لبيبة .1228
. ايام االنقالب، حكم عليه بخمس سنوات ومن سجناء نقرة السلماناعتقل ( ، رئيس اول طبيب)...لطفي الجراح   .1226

 (من باقر سلمان الربيعي)

هوتميل عادل . )2623اعتقل اثر انقالب البعث عام ( بغداد، رئيس تحرير صحيفة صوت االحرار)لطفي بكر صدقي  .1210

 (حبه
 حاتم لطفي .1213
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي).  اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت ( مالزم أول، ).... لطفي شفيق سعيد .1212

منيرة أوميد . من مقابلة د) . 2623شباط  0اعتقلت اثر انقالب ( كركوك، مديرة مدرسة آزادي)لطفية عبد الواحد  .1211

  (مع روناك رفيق
تأكيد باقر . )اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت. شقيق الشهيد وصفي طاهر (عقيد، ....) طاهر لطفي .1214

    (سلمان الربيعي
  2623سجن بعد انقالب شباط .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة .حلة/ لطيف ابراهيم بربن .1215

جمعيات فقد ثبت انتمائهم للحزب  43ق ع ب و/32/2وفق المادة   2623-3-20واحيل للمجلس العرفي العسكري بتاريخ 

جمعيات والحكم  43من ق ع ب وبداللة المادة  32/22تجريمهم وفق المادة  الشيوعي وتابوا واعلنوا براءتهم لذلك تقرر 

بكفالة   عليهم بالحبس الشديد لمدة ستة اشهر والنهم تابوا وتعهدوا بالمحافظة على االمن تقرر ايقاف العقوبة واطالق سراحهم

 .  233/624من ق ع ب حسب القرار  26دينار عمال باحكام المادة  200شخص ضامن بمبلغ 
يوم من انقالبهم اثناء هربه لعبادان،عذب في قصر  40اعتقله االنقالبيون بعد ( تاجربغداد، )لطيف ابراهيم دمحم ياس  .1219

 (زوجته ندوة الصفار. )النهاية
اعتقله البعثيون الفاشيون شقيق عزيز الحاج ( طالب كلية طبية، بغداد) "اللطيفعبد أو " علي حيدر لطيف الحاج .1217

    (تأكيد باقر سلمان الربيعي. )276صورة  .وتعرض لتعذيب بربري حتى استشهاده ولم ينالوا من معنوياته

 .بصرة لطيف الحجاج .1218
 .نجف/ لطيف الحمامي .1216
 (من عادل حبه). اعتقل ايام االنقالب(  بغداد، تاجر)لطيف الصفار  .1240
 .حلة/لطيف الماشطة  .1243
 سعيد توفيق لطيف .1242
  جاسم لطيف .1241
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 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت/ الدواية عباس حاج لطيف .1244
برء في ( 3013/91)رقم األضبارة  .شباط في كربال 8اعتقل اثر انقالب ( ، معلمكربالء)  لطيف رزوقي المعملجي .1245

 (الشبيبي. )(3صورة ) !الصيغة األصلية لدى دمحم علي الشبيبي. المحكمة لعدم توفر األدلة
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / فيصل ناصرية لطيف .1249
 (من لطفي شفيق. )سجن الرمادياعتقل اثر االنقالب وحكم سنتين في ....( ، )....لطيف كامل  .1247
وتنقل بين  سنوات 8اعتقل ايام الحكم القاسمي، وبعد انقالب شباط حكم عليه ( ، عامل نقابيبغداد)كشكول  لطيف  .1248

 (تأكيد وتصحيح االسم خليل الجنابي. )سجن العمارة والسلمان وسجن الحلة
 .بغداد/ظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حف/ معيوف الناصرية لطيف .1246
 (32صورة ) .توجد صورة لها في السجن ...(كركوك، ) لطيفة توفيق  .1250
 لعيبي خلف رمضان .1253
   (هوتميل من بشار قفطان)  متوفي ....(الحي، ) لعيبي ساجت العقابي .1252
كتاب سحب اليد . شباط 33شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( ، معلم مدرسة الفرات/ الناصرية)لفته جعاز البدري   .1251
 (الشبيبي. )217صورة 
. 2620ولغاية انقالب البعث الثاني عام  2623شباط  0اعتقل اثر انقالب  (مالزم،)... الياسري لفته سيد هاشم .1254

 *(تأكيد لطفي شفيق)
يده، كتاب شباط، وسحبت  8اعتقله انقالبيو ( الناصرية الكرمة، معلم مدرسة الوركاءر للبنين) الحاج لفته لفتة ضهد .1255

 (الشبيبي. )218سحب اليد صورة 
في  247حسب كتاب مديرية شرطة الحلة  3691-2-33اعتقل بتاريخ / معلم مدرسة الحمدانية/لفته حمزة الحسين .1259

33-2-3696. 
ونقلت  3691شباط  33تسكن قنبر علي اعتقلت في (  بغداد، طالبة كلية التحرير)لميس مصطفى جميل الونداوي   .1257

 (هوتميل عبد العزيز). الى سجن النساء المركزي
 .0690شباط  8اعتقلت اثر انقالب ( شاعرةبغداد، )  لميعة عباس عمارة  .1258

 (ميل ابو سيفان. )0690شباط  8انقالب اعتقل اثر (  ، موظف نفط)....لويس بنيامين هيدو   .1256

 .سجن نقرة السلمان    لوتي كاظم .1290
ظهرا وتم ارساله الى مركز  2623شباط  20ليث عمر دمحم من اهالي الكرادة الشرقية تم اعتقاله في يوم االحد  .1293

 يداالعتقال في نادي النهضة الرياضي الكائن في ذلك الوقت في منطقة البوشجاع قرب مستشفى عبد المج
 .ليلو عبد الرضا من سجناء نقرة السلمان .1292
 .اعتقلت وعذبت من قبل أوباش الحرس القومي( بغداد، طالبة كلية طبية)   ليلى الرومى  .1291
صورة ) .توجد لها صورة جماعية مع زميالتها المناضالت في سجن بغداد المركزي (طفلة)ليلى جمال الحيدري  .1294

29) 
 .سجن النساء/سباهي عزيز   زوجة خضر الشيخ عبد ليلى .1295
  (تأكيد باقر سلمان الربيعي). اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت( مالحمالزم ، )....ليون اواديس  .1299

 

 حرف م
 .سجن الحلة   (مدينته؟، دكتور) ماجد الحيدر .1297
شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني بقرار  8اعتقل اثر انقالب   (مهنته؟؟الصويرة، )ماجد خضير عباس  .1298

 ( وثيقة من سالم كامل سعد. )2و 326/3صورة . وحكم عليه 10/33/3694بتاريخ  413/691التجريم المرقم 

، وسحبت يده بموجب برقية مديرية التعليم 2623شباط  6اعتقل يوم ( معلم مدرسة الحيدرية ،مدينته؟)ماجد وهيب  .1296

 (سعد كامل تأكيد بوثيقة من سالم. )2و 2صفحة 220الحظ صورة . 22/2/2623والمؤرخة في  0200العامة المرقمة 

 ماجد طه درويش ؛شقيق طارق درويش ؛مالزم اول الحله .1270
 .من الحي نقره السلمانماجد عبداالمير الدالل معلم  .1273
، 42)متطابقة ألحدهم له في السجن صور  تالية ثالثة اسماء) .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ ماجد كاظم  .1272

  (، رجاء ؟؟؟؟؟-مهنته ومدينته واسمه الثالثي–فمن هو من هؤالء المتتالين صاحب الصورة واهم المعلومات عنه ( 22، 20
 انتبه للمالحظة اعاله  علي كاظم ماجد .1271
 انتبه للمالحظة اعاله .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى 2623شباط  0اعتقل بعد انقالب/ علي كاظم ماجد .1274
حكم لستة اشهر ( 3013/91)رقم األضبارة . شباط في كربال 8اعتقل اثر انقالب ( طالب ،كربالء)ماجد محسن هدو  .1275

 !الصيغة األصلية لدى دمحم علي الشبيبي. ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41مع وقف التنفيذ وربطه بكفالة وفق المادة 
 (الشبيبي. )توفى (3صورة )
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وهو يقاوم برابرة الحرس  استشهد بعد ان نفذ عتاده( ركن مدعي عام محكمة الشعب مقدمبغداد، )ماجد دمحم امين   .1279
 (الشبيبي) .373و 399، صورة القومي، ومثل البرابرة بجثمانه الطاهر وتبجحوا بعرضها في التلفزيون

حزيران  -3691آذار .)ماجد دمحم حسن الصوري، في معتقل الكرادة ومعسكر الرشيد وسجن الحلة وسجن بغداد .1277
3694). 
 .وأطلق سراحه بكفالةاعتقل بعد االنقالب / ماجد دمحم حسين  .1278
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الغراف مكطوف ماجد .1276
 .بغداد/في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ايوجد اسمه/ العزيزالناصرية عبد ماجدة .1280
يوم  ونقلعام،  22نهاية، وكان عمره في قصر ال  22/4/23اعتقل يوم ( بغداد، طالب)ماجد عاشور النشمي  .1283

 ( ميل منه) .الى ملعب االدارة المحلية 25/5/23
. متوفي. 27/2/23المعهد الصحي العالي اعتقل خلف السدة في  من طلب( الكوفة، طالب) ماجد عبد الستار .1282

 (هوتميل من بشار قفطان)
 (كتاب شهداء الحزب. )استشهادهكيفية ال تتوفر معلومات عن ( م. ، جندي)....ماجد عبد هللا   .1281
. ، حيث موقع عمله العسكري من تنظيم االنتفاضة في البصرة( البصرة، نائب ضابط)ماجد عبد هللا الزهيري  .1284

 (مقال بشار قفطان) .، ولم يعترف على رفاقه خنقا في حوض الماء 3691/ 9/ 29أستشهد يوم 
 (من نعيم زهيري)  .الثوريين" الفخريسليم "من جماعة     ماجدة نعمه فضل عبد الزهيري  .1285
ونقلت الى  3693اعتقلت في قرى السليمانية في نيسان  (ربة بيتبغداد، )  -ام وجدان–ماري اسكندر منصور  .1289

  (جمان القروي. د)   .من دار الوثائق والكتب (10صورة ) توجد وثيقة بالحكم. 9/9/93بغداد وحكم عليها لسنتين بتاريخ 
زوجة الشهبد عبد األحد فرنسيس المالح الذي استشهد تحت ....( ، بغداد)  -أم حرية– القروى ميخائيل مارى .1287

 (جمان القروي بنت أخيها. من د) .التعذيب في قصر النهاية
توجد صورة لها مع زميالتها المناضالت في . اعتقلت مع الضابط الطيار عبد النبي جميل ...(، )... ماري داوود  .1288

  (32صورة ) .بغدادالسجن المركزي ب
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / ميخائيل الشطرة ماري .1286
مع شقيقتها رينا وزجة  2623شباط  0اعتقلت اثر انقالب . شقيقة الشهيد ادمون يعقوب...( بغداد، )ماري يعقوب  .1260

 (رفيقمنيرة اوميد مع روناك . من مقابلة د).  شقيقها ادمون
مع شقيقات  2623شباط  0اعتقلت اثر انقالب  .زوجة الشهيد أدمون يعقوب  ...(، بغداد)فليب  -ماجي- ماركريت .1263

. تأكيد من مقابلة د) (32صورة ) .توجد صورة لها مع زميالتها المناضالت في السجن المركزي ببغداد .زوجها رينا وماري
 (منيرة اوميد مع روناك رفيق

تأكيد . )زوجة الشهيد عدنان البراك" سهيلة السعدي"رافق امه المعتقلة ( بغداد، طفل رضيع)البراك مازن عدنان  .1262
 (منيرة اوميد مع روناك رفيق. من مقابلة د

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / طاهر الشطرة مالك .1261
والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/مالك مزهرالسوق .1264

 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
 مالك ناجي الحسن .1265
. آذار اثناء هجوم جالوزة البعث على قاعدة بمو 23استشهد في ( كركوك، ناحية قادر، فالح)مام خدر كاني قادر  .1269

 (شهداء الحزب)
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / نعمة الناصرية ئيلمانو .1267
لديه معاملة في دائرة السجناء . اعتقل وسجن في نقرة السلمان وسجن الحلة (البصرة، طالب)مانع علي السعدون   .1268

 (هوتميل من صديقه المحامي ناصر احمد) .السياسيين في البصرة
شباط في مركز شرطة  6اعتقل يوم ( بغداد، مهندس في دائرة كهرباء بغداد)الرزاق االلوسي ماهر جميل عبد  .1266

 (هوتميل ياووز جاويد. )نيسان 26الفضل ونقل الى معسكر الرشيد، واطلق سراحه في 

 ؛عامل نقابي معروف من بغداد؛السلماناحمد ماهود  .1100
 مبدر حولي  .1103
  جبر متاني .1102
 خميس متعب .1101
شباط  0تحت التعذيب على يد انقالبي  استشهد( بغداد/ موظف في مستشفى السالمالموصل، )آدم  اسطيفان متي .1104

 (صور خالد. )225صورة . 2623
بعد واستشهد في مركز شرطة المأمون، شباط  8اعتقل اثر انقالب ( سكرتير نقابة المعلمينبغداد،)   متي الشيخ .1105

 (الشبيبي. )022أمام رفاقه المعتقلين، صورة  اطالق النار عليه

 . سنتين الى الحكم وخفض باالعدام وحكم الشيوعي الحزب الى النتمائه 2623 عام اعتقل مطوري متي بهنام متي .1109
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 (شهداء الحزب. )على يد انقالبيي شباط استشهد باعدامه (مهنته؟دهوك، )متي هندي تلكيف  .1107
في موقف القوة السيارة في الموصل، واطلق  3691اعتقل في تموز ....( بحزاني، /بعشيقة)مجاهد خضر مادو  .1108

 (هوتميل من صبحي خضر حجو. )سراحه بعد أشهر
شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني بقرار  8اعتقل اثر انقالب ( مهنته؟، الصويرة)محمود شاهر   مجبل .1106

  (سعد كامل وثيقة من سالم) .وحكم عليه 2و 326/3صورة . 10/33/3694بتاريخ  413/691التجريم المرقم 
( 220-223)سنة وله صور جماعية  2,5وحكم عليه  2623أعتقل أثر انقالب ( كركوك، طالب)مجيد احمد دمحم   .1130

 ( رسالة منه(. )ب 226آ و  226صورة )كذلك صورة لقرار الحكم 
 ........................ .....(شوملي، ) مجيد الحالق .1133

يرجي من صاحب االسم ان يتأكد من ان . جماعية( 42)له في سجن الحلة صورة ....( ،)....الرهيمي   مجيد   .1132

 !اسمه غير مكرر في التسلسالت التالية
شباط ورمى نفسه من الطابق الثاني محاوال االنتحار للتخلص  0اعتقل اثر انقالب ( بغداد، فنان)مجيد العزاوي   .1131

 (لنشميمن ماجد عاشور ا. )من التعذيب
 مجيد الهنداوي .1134
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / جاسم الناصرية مجيد .1135
. على يد انقالبيي شباط، في مديرية أمن كركوك استشهد تحت التعذيب( كركوك، عامل/كويسنجق)مجيد حاج عبود  .1139

 (شهداء الحزب)
  جعفر مجيد  .1137
  مبارك حسن مجيد  .1138
حسب قرار 2623- 23-27وهناك ما يثبت تمديد توقيفه لغاية  2623اعتقل بعد انقالب شباط / حسونمجيد   .1136

 .2623-22-4حاكم التحقيق بتاريخ 
  الصيرفي حسين مجيد  .1120
 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  2623شباط  0اعتقل بعد انقالب (بغداد، مدرس) السعدي حميد مجيد  .1123
 السلمان..من الكاظميه طالب  يدب حميد مجيد .1122
 (هوتميل من بشار قفطان)   (الحي، سائق) خلف عاشورمجيد  .1121
 (من مانع السعدون. )اعتقل على اثر انتفاضة حسن سريع( الهارثة، معلم)مجيد فيصل العفيت   .1124
 سجن الحلة، له معاملة في مؤسسة السجناء في الحلة...( ، ).... شربهعزيز عبد الحسين   مجيد .1125
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / صيهود الشطرة مجيد .1129
 (عن الظاهر) اعتقل وسجن في الحلة (حلة، موظف)  مجيد طعمة .1127
 (شهداء الحزب. )على يد انقالبيي شباط استشهد تحت التعذيب( كركوك، مهنته؟)مجيد عبد هللا حسن  .1128
 .بغداد/في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه / الشطرة مكتوب عبد مجيد .1126
 المركزي الموصل سجن في الثاني عربو المحجر مجيد .1110
لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة اعتقل بعد االنقالب واحيل وفق / مجيد عزيز عبد الحسين .1113
من ق ع ب وحكم عليه ثالثة سنوات من قبل المجلس  317/335وبداللة المادة  3691لسنة  18من قانون رقم  3المادة 

 ..691لسنة   3356وفق القرار المرقم 3691-1-33العرفي العسكري في 
 مجيد مزهر المهنا .1112
 .3691من سجناء / مجيد مزهر عبود المهنا .1111
 سجن الحلة  (حلوائي)دمحم علي  مجيد .1114
 (كتاب شهداء الحزب. )3691شباط  8على يد انقالبيي  استشهد باعدامه( والدة الحي، عريف)مجيد دمحم ولي   .1115
 وحكم عليه  3691من أيام الزعيم عبد الكريم، واستمر اعتقاله أيام انقالب  اعتقل (خياط، كربالء) القزاز محسن  .1119

 (الشبيبي) النقرة وسجن و
 (بشار قفطانهوتميل من ) .اعتقل في الحي، متوفي (الحي، بزاز) محسن الحاج هويش .1117
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة علي الشيخ محسن .1118
 (53)توجد له في سجن الحلة صورة جماعية .....(   ،).....محسن الطائي     .1116
 (ميل باسم كمونة. )في النجف 2623اعتقل اثر انقالب ( النجف، عامل مطبعة)محسن القهواتي   .1140

  المدحتي نمحس .1143
 (الناشر الشبيبي. )في كربالء 3691اثر انقالب اعتقل ( محامي ،كربالء) محسن النقيب .1142
كتاب شهداء . )لتعذيب وحشي حتى استشهادهاعتقله االنقالبيون وتعرض ( بغداد، جندي/طوريج)محسن النعمة  .1141
 (الحزب
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الوثائق والسجالت تثبت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ / الناصرية/الجزائر محسن جابر العلوي .1144
 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 سريع حسن حركة في اعتقل( السلمان نكرة)و الرشيدمعسكر سجناء من البراكي حسون احمد جعفر محسن .1145

 .3/7/2623في
 البراكي جعفر محسن .1149
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /دمحممحسن حميد حسين  .1147
اب سحب اليد كت. شباط 30شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( السوق، معلم مدرسة الكرمة/ الناصرية) محسن خزعل .1148
 (الشبيبي. )217صورة 
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / ذنون القلعة محسن .1146
 .عسكري/ حله عنانه/محسن راضي عبود .1150

 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى 2623شباط  0اعتقل بعد انقالب ....(، ).... حسين زاير محسن .1153
 (تأكيد ناصر الثعالبي). اعتقل ايام االنقالب( البصرة، ضابط بحرية) زويد محسن .1152
 زوير محسن .1151
 .بغداد/مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في / سبوس الناصرية محسن .1154
ب اليد كتاب سح. شباط 30شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( الكرمة، معلم مدرسة الوطن/ الناصرية)  محسن شنيشل .1155
 (الشبيبي. )217صورة 
اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل المجلس العرفي / محسن شيال المالكى ابو فارس طالب الصويره .1159

 .0690الثاني  العسكري

 .18 جماعية صورة له في السحنتوجد (    .....،مدحتية)   محسن طراد منسي .1157
  الواحد عبد محسن .1158
 .محسن عدنان دمحم من الصويره نقره السلمان .1156
اعتقل بعد االنقالب من الجامعة ونقل الى النادي االولمبي  (المدينة؟، طالب جامعي) الشمري دمحم عليوي محسن  .1190

 .الفضيليةوسجن  
-2-38في  124حسب كتاب مديرية شرطة الحلة  3691-2-37اعتقل في / معلم الحامية/ محسن غفور سعدون .1193
3691. 
-2-34في  61حسب كتاب معاونية امن  الحلة  3691-2-31اعتقل في / معلم الفيحاء/محسن كريدي السامرائي .1192
 .3691 3691-8-24ولغاية 
مرسوم  35/34مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة اعتقل وفق الماده لديه معاملة في /محسن كريدي دمحم خلف .1191

 ..في امن الحلة حسب الوثيقة الموجودة لدينا 3691-6-5لغاية  3691-2-31جمعيات من 

حسب قرار 2623-23-27وهناك ما يثبت تمديد توقيفه لغاية  2623اعتقل بعد انقالب شباط / محسن دمحم النصار  .1194

 .2623-22-4 حاكم التحقيق بتاريخ
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة مطرود محسن  .1195
 .حلة/محسن ناجي البصوص .1199
 .حلة/محسن نادي علي .1197
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / واردالشطرة محسن  .1198
 .الهاربينمن / سجن الحلة/ سنة 20/ محفوظ يونس  .1196
وأحد مؤسسي نقابة الصحفيين العراقيين بعد  -التقدم–بغداد، رئيس تحرير جريدة بيش كه وتن )دمحم البريفكاني  .1170

 (هوتميل عادل حبه. )2623اعتقل اثر انقالب البعث عام ( ثورة تموز

ي ان .ذكر لي ع) (صادقتأكيد عبد االمير ). اعتقل ايام االنقالب(  الكوت، عامل حدادة)  دمحم  شهاب الحداد  .1173
 (الشبيبي/ االسم هو دمحم أحمد الحداد اخ شهاب أحمد الحداد، يرجى ممن له معرفة توضيح هذا اللبس؟

  (هوتميل من بشار قفطان)  متوفي ....(الحي، ) دمحم شني حداد  .1172
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت/ جاسم الرفاعي ابراهيم دمحم  .1171
بعد ان دفن نصفه االسفل في حفرة  نفذ فيه حكم االعدام رميا بالرصاص....( النجف، )دمحم ابو المراجيح    .1174

 (مقال بشار قفطان. )3694حفَُرت له امام جامع ام الطبول وكان ذلك في عام ’
 (شهداء الحزب. )3691شباط  8انقالب  استشهد على ايدي جالدي( كويسنجق، فالح)دمحم احمد امين اغا  .1175
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /دمحم أحمد محمود أحمد السيد .1179
 (هوتميل من بشار قفطان)   متوفي( الحي، معلم) دمحم احمد دمحم امين قفطان .1177
الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ / الناصرية/السوق دمحم اسماعيل .1178

 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
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 (ميل باسم كمونة. )في البصرة 2623اعتقل اثر انقالب ( البصرة، مهندس)دمحم اسماعيل عبد الرزاق كمونة  .1176
ت اعتقاله اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثب/ الناصرية/الجزائر دمحم البعرور .1180

 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
  اعتقل ايام االنقالب ومن سجناء النقرة (شاعرالبصرة، )  الجزائري دمحم .1183
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / عوشي الناصرية الحاج دمحم .1182
  الحلي دمحم .1181
 (شهداء الحزب. )على يد انقالبيي شباط باعدامهاستشهد  (مهنته؟الموصل، )دمحم الذمي   .1184
  الزنكي دمحم .1185
له صورة . من الكادر االداري لشؤون السجناء في النقرة. شباط 8اعتقل اثر انقالب  ....(، ).... دمحم السعدي .1189
 .347و335جماعية 
 دكتور/ وزير الصحة/ دمحم الشواف .1187

الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية وثيقة لدى مديرية حفظ / سجن العمارة/ دمحم الشيخ احمد .1188

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22سجن العمارة المرقم 
 سجن العماره:دمحم الطرفي مدرس العماره  .1186
والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق/ الناصرية/السوق دمحم العبيدي .1160

 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
  الفهد دمحم .1163
 دمحم الكردي .1162
 دمحم المصالوي .1161
 .من سجناء نقرة السلمان/ الكاتب واألديب الكردي/دمحم المال عبدالكريم المدرس  .1164
 .255له في سجن الحلة صورة . شباط 8اعتقل اثر انقالب ( ، مهنته؟الصويرة( )ابو لينا) دمحم النهر .1165
 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ دمحم الواسطي  .1169
 دمحم امين مال كرم .1167
في  وتمت تصفيته تحت التعذيب ه االنقالبيون الفاشست في قاعة محكمة الشعباعتقل( بغداد، طبيب)  دمحم باقر الجلبي .1168

 (الشبيبي. )080صورة  .0690تموز 

وسحبت يده بموجب برقية  0690اعتقل بعد أنقالب شباط  ( معلم مدرسة الصويرة ،لصويرها) دمحم باقر محمود  .1166
وحكم عليه من قبل المجلس . 2و 2صفحة 220الحظ صورة . 22/2/2623والمؤرخة في  0200مديرية التعليم العامة المرقمة 

 (سعدكامل مرسل الوثيقة سالم ) .5و 056/0صورة  400/690بقرار التجريم المرقم  العرفي العسكري الثاني

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة ثويني دمحم .1400
 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/  جابر دمحم .1403
 .من المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير أيام االنقالب/ دمحم جاسم  .1402

 .جاسم الشريفي من سجناء نقرة السلماندمحم  .1401
 جكنوم دمحم .1404
 (26)يظهر في الصورة رقم  .سجن نقرة السلمان ...(، )... دمحم جميل الرحبي .1405
  روزبياني جميل دمحم .1409
 (ميل باسم كمونة. )في النجف 2623اعتقل اثر انقالب .....( النجف، )دمحم جواد الدجيلي   .1407
تأكيد باقر سلمان ) .اعتقل ايام االنقالب، من مجموعة قطار الموت( ، رئيس أول)....  دمحم جواد العسلي  .1408
  (الربيعي

 .0690اعتقل اثر انقالب ( رئيس قسم االنكليزية . د /كلية التربية بغداد، )  دمحم جواد رضا  .1406

 دكتور/ كلية العلوم /دمحم جواد سعد الدين   .1430

اعتقل في الحلة في االتحاد الوطني وبناية نقابة المعلمين وسجن في سجن بغداد ( طالب .حلة) فارس جبار دمحم جواد .1433
 (هوتميل منه.   )3698المركزي واطلق سراحه عام 

اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت ...( الشيوخ،  سوق) دمحم جواد كاظم  .1432
 .م الوثيقةاعتقاله يمكن له مراجعتها الستال

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الرفاعي جواد دمحم  .1431
  جوبطردمحم .1434
 .من اهالي النعمانية دمحم حاج اسماعيل شمه علوجي .1435
كان منسقا مع الشهيد حسن سريع في التهيئة ( -عضو لجنة قضاء-بغداد، عامل مقهى )  -ابو سالم- دمحم حبيب .1439

 .تموز في معسكر الرشيد 3ألنتفاضة 
 .سجن نقرة السلمان   دمحم حبيب  .1437
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 وزير المالية/ دمحم حديد  .1438

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الخياط الناصرية جواد حسان دمحم  .1436
 العذاري حسن دمحم  .1420
 سنوات 30/ دمحم حسن حمدي  .1423
وسحبت يده بموجب برقية مديرية . 91اعتقل في شباط ( مدرسة النعمانية معلمالنعمانية، ) دمحم حسن داود القصاب  .1422

 تأكيد عبد االمير صادق. )متوفي. 2و 2صفحة 220الحظ صورة . 22/2/2623والمؤرخة في  0200التعليم العامة المرقمة 

 (سعد كامل معوثيقة سالم
 .بغداد/ة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيق/ راضي الناصرية سيد حسن دمحم  .1421
لستة  حكم ( 3013/91)رقم األضبارة  .شباط في كربال 8اعتقل اثر انقالب ....( ، كربالء)دمحم حسن صالح  .1424

لدى دمحم ( 3صورة )الصيغة األصلية . ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41اشهر مع وقف التنفيذ وربطه بكفالة وفق المادة 
 (الشبيبي. )!علي الشبيبي

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة / سجن العمارة/  (المدينة؟، والمهنة؟) دمحم حسن صالح  .1425

. الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 (الشبيبي/  هما شخصان، األول من كربالء، أما الثاني من اي مدينة؟األسمان متشابهان، هل )
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الرفاعي مجيد حسن دمحم  .1429
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / مكطوف الناصرية حسن دمحم  .1427
 .مؤسسة السجناء السياسيين في الحلةلديه معاملة في  /ليلو عباسدمحم حسون  .1428
 استشهد تحت التعذيب الوحشي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي ( بغداد، محامي)  دمحم حسين ابو العيس  .1426

 (الشبيبي) .079و 024صورة .  والقاسي على يد عصابات الحرس القومي

 الحمزة/ دمحم حسين الجبوري .1410
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / العلي الناصرية حسين دمحم  .1413
-2-31في  272حسب كتاب مديرة شرطة الحلة  3691-2-32اعتقل في / معلم الماجدية/دمحم حسين حبيب كاظم .1412
 .3691-4-23واطلق سراحه  3691

حكم بالحبس الشديد ( 2032/23)رقم االضبارة  .الحلةاعتقل وسجن في كربال، ( حالقكربال، ) دمحم حسين خويطر .1411

 (الشبيبي) !لدى دمحم علي الشبيبي (3صورة ) الصيغة األصليةجمعيات  43/ من المرسوم و 25/24/0لسنتين وفق المادة 

، 331)له في سجن نقرة السلمان صور . 3691اعتقل اثر انقالب  ( طالبالنعمانية، )دمحم حسين رشيد  .1414
 (تأكيد مجيد أحمد. )(335،339،338

 .شامية,دمحم حسين عباس  .1415
 .اعتقل من قبل الحرس القومي بعد االنقالب واودع سجن بغداد/النجفي علي حسين دمحم  .1419
 (هوتميل هادي دمحم. )3691أعتقل اثر انقالب ( ميكانيك/ بغداد، طالب كلية الهندسة)دمحم حسين محي الدين    .1417
 (محامي) الكرخي دمحم حسين دمحم  .1418
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ دمحم حسين نجم  .1416

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22مديرية سجن العمارة المرقم 
 (كتاب شهداء الحزب. )على يد االنقالبيين البرابرة استشهد باعدامه( والدة العمادية، جندي م)دمحم حكيم ماموال   .1440
 (هوتميل لطفي شفيق. )سنة 2محكوم . 2623شباط  0اعتقل اثر انقالب ( ، رائد)...دمحم حميد احمد   .1443
 .من أهالي الناصرية دمحم حميدي الكهوجي  .1442

 .سجن النجف االستاذ دمحم حياوي .1441
  خالد دمحم  .1444
 (الشبيبي/؟!معلومات عنه ناقصه( / )شهداء الحزب. )؟؟؟! استشهد (ته؟، مهنته؟مدين)دمحم خورشيد  .1445
  خلف دمحم  .1449
 دمحم داوود سلمان .1447
 رسول دمحم  .1448
 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  2623شباط  0اعتقل بعد انقالب/ رسول دمحم  .1446
الكتاب حسب  3691-4-23واطلق سراحه بتاريخ  3691-2-20اعتقل /معلم أبن سينا/ دمحم رضا قلوم الهنداوي .1450
 .3691-2-20في  2821المرقم 
-- الموصل -- الشط باب المحامي موقف زكي دمحم  .1453
 (تأكيد عبد االمير صادق. )اعتقل ايام االنقالب في مركز النعمانية( معلمالنعمانية، ) دمحم سرحان  .1452
 السلمان..دمحم سعيد ابراهيم مهندس مدني وكادر طالبي  .1451
 .بغداد/في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه / الغراف بالة سعيد دمحم  .1454
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لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة القضية  ".أبو سعيد"داوددمحم سعيد عبس  .1455
  .أمن الحلة الخاصة بالمتهمين الشيوعين الموقوفين 37/3691المرقمه 

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  (؟مهنته، الناصرية) سعيد دمحم  .1459
 (الشبيبي/ كي نميزه عن االسم التالي ، واسمه الثالثيمهنته رجاء)

. شباط (39-6بين )شباط يوم  8اعتقله انقالبيو ( ، معلم مدرسة الغراف االولى/ الناصرية) دمحم سعيد عبد الحسين   .1457
 (الشبيبي. )217كتاب سحب اليد صورة 

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت ...( الشطرة، )سلمان   سيد دمحم .1458
 .من المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير أيام االنقالب/ دمحم سلمان   .1456

 دكتور/ استاذ في كلية االقتصاد/ دمحم سلمان حسن  .1490

 وزير النفط/ دمحم سلمان  .1493

-- الموصل-- قبع أبو بيت سلو موقف دمحم  .1492
 .الشامية, دمحم شاكر  .1491
اعتقل بعد االنقالب وحكم عليه ونقل / خانقين مدينة اهالي من الخياط شريف دمحم بأسم المعروف غالم شريف دمحم  .1494

  . الى سجن الحلة
، نقل الى قصر النهاية وسجن نقرة شباط 0اعتقل ايام انقالب ( معلم في المحمودية)  شريف صديق صادق دمحم  .1495

 (من جالل الدباغ.  )السلمان وقضى فيه سنتين
وارسل  سنة 35اعتقل على اثر حركة الشهيد حسن سريع وحكم عليه ( الهارثة، طالب/البصرة) الخرسان صالح دمحم .1499

 (تأكيد مانع السعدون. )لسجن نقرة السلمان
مع  تحت التعذيبوتمت تصفيته  0690في تموز  اعتقله االنقالبيون( بغداد، عضو لجنة مركزية) دمحم صالح العبلي  .1497

 (الشبيبي) .077و 009صورة . رفاقه عبد الجبار وهبي وجمال الحيدري

شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني  8اعتقل اثر انقالب   (مهنته؟؟الصويرة، )دمحم صالح عبد هللا    .1498
  (وثيقة من سالم كامل سعد. )2و 326/3صورة . وحكم عليه 10/33/3694بتاريخ  413/691بقرار التجريم المرقم 

شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني بقرار  8اعتقل اثر انقالب  (، كاسبالصويره)دمحم صالح مهدى  .1496
 (سعدكامل وثيقة من سالم ) .2و 326/3صورة . وحكم عليه 10/33/3694بتاريخ  413/691التجريم المرقم 

 . اعتقل بعد االنقالب وحكم عليه من قبل المجلس العرفي/الشاعر  العلوم بحر صالح دمحم  .1470
تأكيد . )أستشهد في كردستان. سنوات 5حكم . 2623شباط  0اعتقل اثر انقالب  ( م أول، )...دمحم صالح بيداوي  .1473

 (لطفي شفيق
 .وردية داخل.حله/دمحم صالح عباس عوده .1472
 فرحان صالح دمحم  .1471
 (57)توجد له في سجن الحلة صورة جماعية ....(   ،)....صباح  دمحم  .1474
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ دمحم صرخي صالح  .1475

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22مديرية سجن العمارة المرقم 
في  242حسب كتاب مديرية شرطة الحلة  3691-2-33اعتقل بتاريخ / معلم مدرسة الرشيد/عبد الرزاقدمحم ضياء  .1479

33-2-3696. 

 (هوتميل عادل حبه. )2623اعتقل اثر انقالب البعث عام ( بغداد، طبيب)دمحم فاضل سليم  .1477

 (من عبد االله توفيق أنتظر معلومات)دمحم عاكف      .1478
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ دمحم عبد االمير حمد الجبوري .1476
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الواصفي الرفاعي الحسين عبد دمحم  .1480
 دمحم عبد الحليم الماشطه مالزم من اهالي الحلة سجن نقرة السلمان .1483
 (شهداء الحزب. )آذار في قاعدة بمو 23استشهد يوم ( مهنته؟خانقين، )دمحم عبد الرحمن  .1482
 (شهداء الحزب. )3691اب  32يوم  اغتالته عصابات الحرس القومي( الكاظمية، مهنته)دمحم عبد الرضا  .1481
 ابراهيم الرضا عبد دمحم  .1484
 دمحم عبد السادة السعدون الوطيفي .1485
 دمحم عبد السادة العيالوي .1489
 القادر عبد دمحم  .1487
  حيدر الكريم عبد دمحم  .1488
على أيدي جالوزة الحرس القومي في  استشهد مع بنيامين يوسف( العمادية، جندي مكلف)  الحكيم ماموالدمحم عبد  .1486

 *(Alfons Shamounمن . )23ايلول  3
 الموصل سجن في اإلعدام اللطيف غرفة عبد دمحم  .1460
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الثقافة استنادا لكتاب وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة / سجن العمارة/ دمحم عبد هللا جاسم  .1463

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22مديرية سجن العمارة المرقم 
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / دمحمالناصرية الوهاب عبد دمحم  .1462
  (الشبيبي/ سيشطب االسم باعتباره مكرر للتالي إذا لم استلم معلومات عنه) جبر عبد دمحم  .1461
 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  2623شباط  0اعتقل بعد انقالب ....(الناصرية، ) جبر عبد دمحم  .1464
 السلمان_دمحم عبدالقادر عسكري من النعمانيه  .1465
 عبيس دمحم  .1469
كتاب . )شباط 0الوحشي على يد انقالبي  استشهد تحت التعذيب( بغداد، مدني يعمل في القوة الجوية)دمحم عبود    .1467

 (شهداء الحزب
حكم لستة اشهر مع وقف التنفيذ وربطه بكفالة وفق ( 3013/91)رقم األضبارة  (طالب، كربالء)  دمحم عثمان .1468
  (الشبيبي) !لدى دمحم علي الشبيبي( 3صورة ) الصيغة األصلية. ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41المادة 
، كان في سجن نقرة السلمان وعمل مع الكادر اإلداري 3691اعتقل اثر انقالب   ....(راوندوز، )   دمحم عزو .1466

 (تأكيد مجيد احمد. )لسجناء النقرة
 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ دمحم عزيز  .1500
 عطار دمحم  .1503
 علوان مكاويدمحم  .1502
 دمحم علي اسنان .1501
 (محامي)البناء  علي دمحم  .1504
 .من اهالي النعمانية دمحم علي الحاج كاظم الياس معلم ورباع .1505
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / السبع الناصرية علي دمحم  .1509
رقم  .النقرة، والحلةوسجن في كربالء،  3691شباط  6يوم  اعتقل (كربالء ثانوية طالبكربال، ) دمحم علي الشبيبي .1507

 43من المرسوم و  25/24/0بداللة . ب.ع.ق 32/22حكم باالشغال الشاقة لخمس سنوات وفق المادة( 2032/23)االضبارة 

 (المعلومات منه. )(63، 22-38، 35، 6، 5صور . )،مازال يحتفظ بها( 3صورة )الصيغة األصلية للقرار . جمعيات
توجد له صورة في سجن الحلة مع مجموعة سجناء في كتاب الراحل علي دمحم  ....(النجف، ) دمحم علي الجواهري  .1508

 (33صورة . )-517كريات التنوير والمكابدة ص ذ-الشبيبي 
 (مقال جبار ياسر الحيدر.  )شباط 8اعتقل اثر انقالب ....( النجف، ) دمحم علي الشمرتي   .1506

 .حلة/دمحم علي المرعب .1530
هوتميل من ) .393، صورة بالتعذيب وتمت تصفيته ه االنقالبيوناعتقل( طبيبالكاظمية، )دمحم علي أمين الوردي     .1533

 (عادل حبه

 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  2623شباط  0اعتقل بعد انقالب/  حسين علي دمحم  .1532
  علي ربيعدمحم .1531
 .0690بعد انقالب شباط  خلف السدة/ دمحم علي رجب   .1534

ودفن  اذار 6/20واستشهد يوم اعتقله االنقالبيون الفاشست،   (بغداد، موظف في االصالح الزراعي) دمحم علي عبود .1535

 (الشبيبي. )مع رفاقه في مقبرة جماعية خارج بغداد
 موسى علي دمحم  .1539
أخ الشهيد حسين .  وزج به في خلف السدة شباط 0اثر انقالب  اعتقل (موظف  ،بغداد)دمحم علي دمحم الشبيبي      .1537

 (الشبيبي. )(صارم)الشبيبي 
كان عضو في الهيئة الحزبية ( يسكن منطقة الخندق في باب الشيخ، سائق/ الكوت)  الوائلي دمحم عليوي خليفة  .1538

مع  3695/ 4/ 25يوم أ عدم . بدء الصلة باللجنة القيادية عن طريق دمحم حبيب من وهو. تموز 1ألنتفضة المدنية التي هيأت 
 (صور خالد/ مقال بشار قفطان. )361صورة امام جامع ام الطبول،  رفيقه نزار االعرجي

والسجالت تثبت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق  ...(، الناصرية/القلعة )دمحم عودة  .1536
 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

توجد له صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في كتاب  .....(،كربالء) الحكيمدمحم فخري   .1520
 (الشبيبي. )(7، 2صورة . )518ص  -كريات التنوير والمكابدةذ-الراحل علي دمحم الشبيبي 

تأكيد عبد االمير )والعمارة  سجن السلمان( عسكري النعمانية، )  -او الزبيدي؟؟ البركاوي- عبد عون  دمحم كاظم .1523
 (صادق
اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل المجلس العرفي العسكري الثاني  (طالب، الصويرة) دمحم كاظم النهر  .1522

 (سعدكامل وثيقة من سالم ) .5و056/0صورة  400/690بقرار التجريم رقم  0690
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حكم لستة اشهر مع ( 3013/91)رقم األضبارة  .كربالشباط في  6اعتقل يوم ( طالب، كربالء) دمحم كاظم عفلوك .1521
لدى دمحم علي  (3صورة ) الصيغة األصلية. ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41وقف التنفيذ وربطه بكفالة وفق المادة 

 (الشبيبي) !الشبيبي
  عليوي كاظم دمحم .1524
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / كاني الناصرية دمحم .1525
اب سحب اليد كت. شباط 30شباط يوم  8اعتقله انقالبيو ( السوق ، معلم مدرسة الكمال/ الناصرية) دمحم كريدي .1529
 (الشبيبي. )217صورة 
  كريم المال حسين سلماندمحم .1527
 جيجان الزم دمحم .1528
وبقي في زنزانة . حكم عليه بعد االنقالب باالعدام بسبب أحداث الموصل ....(الموصل، ) القصابدمحم لطيف  .1526

 (ابو ناهض/وصلني بالهوتميل. )2673واطلق سراحه بعد عام . لكبر سنهاالعدام 
دة اثناء هجوم القوات البعثية على قاع آذار 22استشهد في ( ناحية قره حسن، فالح/كركوك)دمحم لطيف روزبياني  .1510

 (شهداء الحزب. )بمو
 االولمبي النادي السدة و خلف القومي الحرس سجون بين وتنقل شباط 0 انقالب بعد اعتقل( كاتب ) مبارك دمحم .1513

 .الفضل وسجن
اعتقل ايام االنقالب وعذب كثيرا وكان من مجموعة قطار الموت وحكم عليه بخمس  ( م أول، ).... دمحم مجيد بحر  .1512
   (ولطفي شفيق سلمان الربيعيتأكيد باقر ).  سنوات

وفق  2623-3-20واحيل للمجلس العرفي العسكري بتاريخ    2623سجن بعد انقالب شباط / دمحم محسن حسين .1511

جمعيات فقد ثبت انتمائهم للحزب الشيوعي وتابوا واعلنوا براءتهم لذلك تقرر تجريمهم وفق المادة  43ق ع ب و/32/2المادة 

بالحبس الشديد لمدة ستة اشهر والنهم تابوا وتعهدوا بالمحافظة  جمعيات والحكم عليهم 43من ق ع ب وبداللة المادة  32/22

من ق ع ب  26دينار عمال باحكام المادة  200على االمن تقرر ايقاف العقوبة واطالق سراحهم بكفالة  شخص ضامن بمبلغ 

 .  233/624حسب القرار 
 .سجن نقرة السلمان/دمحم مرهون  .1514
 .مؤسسة السجناء السياسيين في الحلةلديه معاملة في  /دمحم مزاحم دمحم جواد .1515
 .دمحم مسعود من سجناء نقرة السلمان .1519
 (كتاب شهداء الحزب. )من قبل االنقالبيين البرابرة استشهد باعدامه( بغداد، نائب ضابط)دمحم مصطفى  .1517

 ( هوتميل لطفي شفيق. )2623شباط  0اعتقل اثر انقالب ( ، مالزم)....دمحم مصطفى مقصود  .1518

  الرضا عبد منشد دمحم .1516
 المالزم االول المصالوي دمحم منير سليمان .1540
اعتقل الشتراكه بالمقاومة،كان في النقرة والحلة والرمادي اطلق سراحه ...( الكاظمية، ) -اخرس- صالح مهدي دمحم .1543

 (تأكيد عبد االمير صادق) .20عام 
 دمحم مهدي غآلم .1542
  الكوت في معلم موزان دمحم .1541
 .200صورة  تمت تصفيتهو االنقالب اثر  2623في اذار اعتقل ....(  ،النجف) التتنجي  دمحم موسى .1544
كتاب سحب اليد . شباط 39شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( ، معلم مدرسة الجمهورية/ الناصرية)  جياد  موسى دمحم .1545

 (الشبيبي. )217رة صو
 سنوات  5/ دمحم موسى كاظم  .1549
 .بغداد/محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة / كاظم الناصرية موسى دمحم .1547
 دمحم ناجي علوان  .1548
 . النجاح مدرسة في معلم نادر دمحم .1546
  صالح نجيب دمحم .1550
 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  2623شباط  0اعتقل بعد انقالب/ وادي دمحم .1553
  محسن وجيه دمحم .1552
 علي البنه محام قدير وشجاع لم يذله التعذيب السلمان دمحم .1551
 (شهداء الحزب. )على يد انقالبيي شباط استشهد باعدامه( مهنته؟الموصل، )محمود ابراهيم   .1554
 (من عادل حبه.  )اعتقل ايام االنقالب( بغداد، محامي)محمود ابراهيم الصفار   .1555
 المركزي الموصل سجن في الثاني الفجل المحجر أبو محمود .1559
 --الموصل -- الشط باب ريمة موقف أبو محمود .1557
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 13أعدم يوم  .3/7/23شارك في انتفاضة معسكر الرشيد يوم ( خلف السدة، صاحب مقهى/ بغداد)الجايجي  محمود   .8556

 (مقال بشار قفطان) .وعلقت جثمانه الطاهرة خلف السدة الشرقية  شنقا حتى الموت 3691/ 7/
صورة . شباط من ركاب قطار الموت 6عضو محكمة الشعب، اعتقل في ( بغداد، مقدم) الجلبي جعفر باقر محمود .1556
 (من حفيده. )مع الزعيم عبد الكريم قاسم 290

 (من دمحم الشبيبي)  نقرة السلمان و الحلة....( ، النجف) محمود الحبوبي .1590
 .سجن نقرة السلمان/محمود الحالق .1593
 .شامية, محمود الساعاتي  .1592
 السيد محمود .1591
 .حلة/العبيديمحمود  .1594
 محمود الهنداوي .1595
 (الشبيبي/ هل نفذ الحكم؟؟)  الموصل حكم باالعدام سجن في اإلعدام تمي غرفة محمود .1599
  البدران جاسم محمود  .1597
 دمحم جاسم محمود  .1598
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة .حلة/هجول  جودي رشيد محمود .1596
  الصافي حسن محمود  .1570
 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ محمود حسن العذاري  .1573

حكم ( 2032/23)رقم االضبارة  .النقرة، والحلةاعتقل وسجن في كربالء، ( خياطكربالء، )محمود حسين الصافي  .1572

توجد نسخة أصلية . جمعيات 43من المرسوم و  25/24/0بداللة . ب.ع.ق 32/22باالشغال الشاقة لخمس سنوات وفق المادة

 (الشبيبي).جماعية في سجن النقرة( 22)له صور  !لدى دمحم علي الشبيبي  (2صورة ) الحكممن قرار 

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ محمود حسين حسن  .1571

 .ء محكوميتهمالذي نص على اطالق سراحهم بعد انتها 2625-2-24في  22مديرية سجن العمارة المرقم 
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ محمود حسين علي  .1574

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22مديرية سجن العمارة المرقم 
تأكيد عبد . )واستمر اعتقاله في السلمان والبصرةاعتقل قبل االنقالب  ( ، طالبالكوت )حمزه الراضي  محمود .1575

 (االمير صادق
 (شهداء الحزب) (.الشبيبي كيف ومتى واين؟) أستشهد( مهنته؟كركوك، )محمود خضير رسول   .1579
 (عن الهوتميل) سجن الحلة  ....(، )....الخليلي  دمحم حسين محمود .1577
 سلمان داود محمود  .1578
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة .المحاويل/جبر جمعة محمود رشيد .1576
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ محمود سلمان حسين علي .1580
 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ محمود شاكر  .1583
 .االنقالبمن المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير أيام / محمود شاكرجاسم   .1582

 . طلبة المعهد الصحي العالي ، خلف السدة، من27/2/23اعتقل يوم  (الناصرية، طالب) محمود شاكر طوبيا .1581

 (هوتميل من بشار قفطان)  

 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى 2623شباط  0اعتقل بعد انقالب ....( الناصرية، ) شهاب محمود  .1584
 .مدحتية/محمود ضيدان ابو جيشي .1585
  العزيز عبد محمود  .1589
 محمود عبد اللطيف .1587
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / علي الناصرية عبد محمود  .1588
 .سجن نقرة السلمان/محمود عبدالكريم  .1586
 .سجن البصرة. قاص.محمود عبدالوهاب  .1560
 النبهان فوزي محمود  .1563
 (شهداء الحزب. )آذارفي معركة بمو 22استشهد يوم ( مدينته؟، فالح)محمود قادر احمد  .1562
-- الموصل -- الشط باب عرب موقف كرد محمود  .1561
 .سجن البصرة. محمود كرطه .1564
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / كنو الناصرية محمود  .1565

 2623-23-27توقيفه لغاية  وهناك ما يثبت تمديد  2623اعتقل بعد انقالب شباط / محمود دمحم ارزوقي خلف  .1569

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ حله 3691-22-4حسب قرار حاكم التحقيق بتاريخ 
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وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا / سجن العمارة/ محمود دمحم مال حسين  .1567

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 
 هجول محمود  .1568
تأكيد ) . التربية من اوائل الضباط االحرار، اعتقل ايام االنقالبوزير  ( ، لواء ركن)....  محي الدين عبد الحميد  .1566

   (باقر سلمان الربيعي

 .سجن الحبانية/ حكم عليه سنتان سجن/ حله نخيله/محي حمزة سويف .1900
 .في الموصل2623شباط 0اعتقل بعد انقالب / محيي الدين أحمد  .1903
 معلة مخير  .1902
 .نادي قريش الرياضي في الكاظمية/ الراوي هللا مد .1901
 مدير عام الكهرباء /مدحت امين .1904

 حكم عليه بخمس سنوات .من سجناء نقرة السلماناعتقل ايام االنقالب،  ( البصرة، مدرس)  رحيم مدحت حشمت .1905
   (تأكيد باقر سلمان الربيعيو  تأكيد ناصر الثعالبي)

اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت / الناصرية/الجزائر مدفون مدفون االسدي .1909
 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /مدلول علي حمزة جاسم .1907
 حسين مذخور .1908
كتاب سحب اليد . شباط 34شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( ، معلم مدرسة الشرقية/ الناصرية) ريسان  مراد  .1906
 (الشبيبي. )217صورة 
 البجاري من سجناء نقرة السلماندمحم مرتضى  .1930
يمكننا تمييزه عن األسم التالي، أو يشطب إذا لم تصلنا معلومات أدق حتى ( مدينته، وعمله؟؟) علي دمحم مرتضى  .1933

 الشبيبي/ عنه
 3691لسنة  18من قانون رقم  3اعتقل بعد االنقالب واحيل وفق المادة    (مدينته، وعمله؟؟) مرتضى دمحم علي  .1932

وفق  3691-1-33من ق ع ب وحكم عليه سبعة سنوات من قبل المجلس العرفي العسكري في  317/335وبداللة المادة 
 .691لسنة   3356القرار المرقم

 .مرتضى محمود من سجناء نقرة السلمان .1931
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / المشا السوق مرقص .1934
 (53)توجد له في سجن الحلة صورة جماعية ....(  ،)....مرقص يوسف     .1935
شباط حيث  0ضد االنقالبيين يوم  استشهدت اثناء مشاركتها في تظاهرة( الكاظمية، ربة بيت)مريم رؤوف الكاظمي  .1939

 (كتاب شهداء الحزب. )222، صورة أحد الشهداء الذين سقطوا برصاص القتلة فاصيبت برصاصة في رأسهاحاولت أنقاذ 
اعتقلت في مركز شرطة القوش ايام انقالب شباط لمدة اسبوعين مع طفلها ( القوش، ربة بيت)مريم نونا الصفار   .1937
 (كاترين ميخائيل(. )ثائر)الرضيع 
 الناصري مزعل .1938
 (هوتميل من بشار قفطان)  .اعتقل في الحي .....(الحي،) مزعل سلمان .1936
كتاب سحب اليد صورة . شباط 6 شباط يوم 8 واعتقله انقالبي( الناصرية، معلم مدرسة الخلود)  مشكور حسن مزهر .1920
 (الشبيبي. )218و  217

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق مزهر دمحم .1923
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

حكم عليه بخمس . اعتقل ومن مجموعة قطار الموت. -جمولي–شقيق العب كرة القدم  (رائد، )....مسعود عباس  .1922
  (ولطفي شفيق تأكيد باقر سلمان الربيعي). سنوات
 .من سجناء نقرة السلمان الحلفي مسلم حطاب .1921
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / ضمد الناصرية مسلم .1924

وفق المادة  2623-3-20واحيل للمجلس العرفي العسكري بتاريخ  2623سجن بعد انقالب شباط / مسلم عبد الرحيم .1925

جمعيات فقد ثبت انتمائهم للحزب الشيوعي وتابوا واعلنوا براءتهم لذلك تقرر تجريمهم وفق المادة  43ق ع ب و/32/2

بالحبس الشديد لمدة ستة اشهر والنهم تابوا وتعهدوا بالمحافظة جمعيات والحكم عليهم  43من ق ع ب وبداللة المادة  32/22

من ق ع ب  26دينار عمال باحكام المادة  200على االمن تقرر ايقاف العقوبة  واطالق سراحهم بكفالة  شخص ضامن بمبلغ 

 .  233/624حسب القرار 
واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني شباط،  8اعتقل اثر انقالب ( معلم الصويرة، )على الحسون  عبد مسلم  .1929

 (سعدكامل وثيقة من سالم ) .2و 326/3صورة . وحكم عليه 10/33/3694بتاريخ  413/691بقرار التجريم المرقم 

 (حسين خالد. )3691شباط  8اعتقل اثر انقالب شقيق الشهيد حسن عوينه، ....( النجف، )مسلم محسن عوينه  .1927
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  ؟الشبيبي/ رجاء ماهي مهنته.....( ، شامية) مسلم مهدي  .1928
 (64)مسلم سبتي   له صورة جماعية في سجن نقرة السلمان  .1926
 .مدحتيه/مسيلم حسين شيخ .1910
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / صالح الناصرية مشرف .1913
 .مصطفى الدوغجي من سجناء نقرة السلمان .1912
 .وتم اعتقاله من قبل الحرس القومي طبيب االسنان عبد الرزاق الزهير (طبيب مدينته؟، )مصطفى العاني  .1911
 العسكري مصطفى .1914
 .حلة/مصطفى المصور .1915
 مصطفى عبد الرحمن مالزم مالح توفي سجن نقرة السلمان .1919
  دمحم الكريم عبد مصطفى .1917
اعتقل وكان من . 3658تموز  34امر السرية التي أحاطت بقصر الرحاب يوم ( رئيس، )... مصطفى عبد هللا  .1918

   (تأكيد باقر سلمان الربيعي). مجموعة قطار الموت وحكم عليه بخمس سنوات
في نقرة السلمان  1توفى، عرف ككاتب صحفي، وهو محاسب من سكنة قاووش ......(  البصرة،) مصطفى عبود  .1916

 (من الشبيبي)
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / د الناصريةداو علي مصطفى .1940
 وزير العدل/ مصطفى علي .1943

 --الموصل--الخزرج شرطة العمر موقف نجيب مصطفى .1942
 (من الشبيبي) لكن ال اتذكر اسمه الكامل نقرة السلمان و الحلةزميلي في سجن  معلم الديوانية مضر ؟؟؟ .1941
 .نجف/رزاق وعبد المهدي مطروالد الشاعر /مطر .1944
 العمارة محافظة في صائغ الهاللي علوان تقي مطشر .1945
كتاب سحب اليد . شباط 31شباط يوم  8اعتقله انقالبيو ( السوق، معلم مدرسة العكيكة/ الناصرية)  مطشر كحامي .1949
 (الشبيبي. )217صورة 
 .مطشر ورد من سجناء نقرة السلمان .1947

، وصدر حكم عليه، وله في نقرة السلمان صورة 2623اعتقل ايام انقالب ( الشطرة، عقيد)الحسين  عبد مطيع .1948

 -222-جماعية 

 مظفر الناصري .1946
 سنة، 20وحكم عليه . بعد سقوط البعث وسلمته للعراق 3691أيام انقالب  اعتقلته ايران( الشاعر)مظفر النواب  .1950

 (77)جماعية في السجن له صورة . وهرب من سجن الحلة بالنفق الشهير الذي حفره سجناء الحلة
 .حلة/مظفر جمجمة .1953
 3696اعدم عام :مظفر ميران شاب من الكاظميه الموقف العام  .1952
 علي ناصر مظفر  .1951
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /مظهر حسون سلمان جبار .1954

استشهد . (56)صورة جماعية توجد له في سجن الحلة  اعتقله االنقالبيون،( ، مهنته؟محمودية) مظهر علي الدليمي .1955

 .على يد االرهابيين 2005عام 
   .مسلم حكم عليه من محكمة أمن الدولة مظهر .1959
. 234صورة . شباط الدموي 8على يد عصابات انقالب  استشهد باعدامه....(  كركوك، )مهروف البرزنجي   .1957

 (صور خالد)
 .3691معتقل عام / معز مهدي حسون .1958
 حمود معلى .1956
له صورة جماعية في  .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة .حلة/العامري علوان ساير معن جواد .1990

 (64)سجن نقرة السلمان 
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /معين جبار عبد الرسول حسن .1993
استشهد  .(335)له صورة  نقره السلماناعتقل ايام االنقالب وكان في ( ، طالبالصويره  )معين حسن كاظم النهر  .1992

 (ورسالة من مجيد احمد تأكيد عبد االمير صادق. )96او  98عام  ه البطوليةاثناء مقاومت
 (من عادل حبه. )اعتقلت ايام االنقالب مع شقيقها مهدي.....( بغداد، )معالية السعيدي   .1991
 من المعتقلين بعد حركة حسن سريع جبر عريف مغامس .1994
 (شهداء الحزب. )من الجحوش ايام االنقالبيين استشهد على يد عصابة( باطاس، فالح/شقالوة)مغديد آغا   .1995
 جن نقرة السلمانفي س مالزم توفي (، مالزم .1999
 (بالفيس من ندوة لصفار. )في سجن النساء بغداد شباط 8اعتقلها انقالبيو ....(  بغداد، )مفيدة سعبد الطاهر   .1997
   (تأكيد باقر سلمان الربيعي). من سجناء نقرة السلمان، وزير ري الحقا( ، محامي)....  مكرم الطالباني .1998
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والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/القلعة مكطوف عبد .1996
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 ....(النعمانية، ) مكي الحاج فيحان  .1970

وتم تشييعه  2624على يد انقالبيي شباط، أخرجت جثته عام  استشهد باعدامه( الديوانية، مدرس)مكي الحاج علي   .1973

 (شهداء الحزب. )مع كوكبة من الشهداء
 !ألتأكد انه غير مكرر في التسلسل التالي. جماعية( 42)له في سجن الحلة صورة ....( ،)....مكي السماوي  .1972

 (ميل باسم كمونة. )في النجف 2623اعتقل اثر انقالب ( النجف، طالب)مكي الفحام  .1971

 ؟!!!!ممن يهمه األمر...( مهنته، مدينته، )رجاء المعلومات    مكي سيد جاسم النجار .1974
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ مكي جاسم حسون شبر .1975
كتاب شهداء . )224، صورة على يد االنقالبيين البرابرة استشهد باعدامه( مكلف. ، ج)...شويله   عبود مكي جواد .1979
 (الحزب
 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ مكي طارش  .1977
  .سجن نقرة السلمان/مكي عاتي ريش خان .1978
 (الشبيبي/ مدينته؟ وظيفته؟ هذه المعلومات ضرورية لتمييزه عن الشخص التالي) عبود مكي .1976
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  (مدينته، وظيفته؟؟) عبود الرفاعي مكي .1980
 35/2/3691الحلة اعتقل في بغداد بتاريخ / مكي عزي السرحان  .1983
 مكي عواد من العماره ؛سجن العماره ؛االن خياط في لندن .1982
في كرستان مع قوات انقالب  "بمو"أثناء معركة  اذار 23في  استشهد( عامل حياكةقرية عليان، )مال صالح زنكنة   .1981

 (صور خالد. )235شباط، صورة  8
 (شهداء الحزب. )3691للحزب في تموز  استشهد على ايدي معادية( قرية سراو، مهنته؟)مال كريم محمود رضا   .1984
من . )3691شباط  8اعتقلت اثر انقالب . زوجة الشهيد عبد اللطيف الحاج الذي دفن حيا...( بغداد، )ملكة الفيلي  .1985
 (منيرة اوميد مع روناك رفيق. ة دمقابل

 .ممتاز حمد من سجناء نقرة السلمان .1989
 .السجن المركزي بغداد/ المهداوي عباس فاضل مناضل .1987
اعتقلت مع والدها الشهيد الياس حنا وامها نعمي ايوب وشقيقتها الطفلة  3692مواليد   كوهاري حنا الياس منال .1988

 (هوتميل طليعة الياس)  .3656طليعة مواليد 
 مندي كاظم العبود .1986
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي). اعتقل في سجن رقم واحد( ، الرئيس)....منذر ابراهيم البياتي   .1960

 (الشبيبي. )شباط 0فيه شنقا على يد انقالبيي  استشهد بتنفيذ حكم االعدام.... ( الكاظمية، )منذر ابو العيس  .1963

 ابراهيم خليل منذر .1962
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة كامل منذر .1961
 .منصور الحسن الكوت شخصيه معروفه ابنه علي شهيد االنصار نقره السلمان .1964
-- الموصل--الخزرج شرطة بنيامين موقف منصور .1965
  صالح منصور .1969
 الزيدي صالح منصور .1967
 الكوت في معلم عبود منصور .1968
 —الموصل-- قبع أبو بيت ميخا موقف منصور .1966
 (77)له صورة جماعية في السجن  ( بغداد، خريج كلية االداب)منعم المخزومي     .1700
 (هوتميل لطفي شفيق. )سنة 2محكوم . 2623شباط  0اعتقل اثر انقالب ( ، نقيب)...منعم جاسم  .1703

حسب قرار  2623 -23-27وهناك ما يثبت تمديد توقيفه لغاية  2623اعتقل بعد انقالب شباط / منعم جليل كريم .1702

 ..لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة 2623-22-4حاكم التحقيق بتاريخ 
  .0690اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل المجلس العرفي العسكري الثاني /  منعم حنتوش الصويره .1701

كتاب شهداء . )في قصر النهاية واستشهد تحت التعذيب ه االنقالبيون اعتقل( بغداد، رئيس طيار)شنون   حسن منعم .1704

 (الحزب

 منعم عبد االمير الرئيس الطيار .1705
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ منعم كاظم مطلك كاظم .1709
 شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني بقرار 8اعتقل اثر انقالب ( ، معلم الصويره)منير عبدعلى الخضير  .1707

 (سعد كامل وثيقة من سالم) .2و 326/3صورة . وحكم عليه 10/33/3694بتاريخ  413/691التجريم المرقم 
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حسب قرار حاكم  2623-23-27وهناك ما يثبت تمديد توقيفه لغاية  2623اعتقل بعد انقالب شباط / مهدي ابراهيم .1708

 .2623-22-4التحقيق بتاريخ 
أشهر في  7ي الناصرية، ثم نقل الى مركز شرطة كربالء، قضى بحدود اعتقل ف(  كربالء، معلم)مهدي ابو الحب   .1706

 (هوتميل من ابنه سعد الدين ابو الحب)  .المعتقل
( 64)شقيق الشهيد سالم عادل، له صورة جماعية في سجن النقرة  .....( ، )....... احمد الرضي مهدي .1730

 (هوتميل من عبد االمير صادق لتصحيح االسم)
1733.  
 علي احمد مهدي .1732
وفق المادة  2623-3-20واحيل للمجلس العرفي العسكري بتاريخ   2623سجن بعد انقالب شباط / مهدي احمد .1731

من االصول واطالق سراحهم  255وفق المادة  جمعيات ولم يثبت ضدهم اي دليل وتقرر االفراج عنهم  43ق ع ب و/32/2

 .233/624م لحكا ان لم يكونوا موقوفين لسبب اخر حسب قرار
 .من اهالي النعمانية رويضي مختار النعمانيه ورجل طاعن في السنمهدي ا .1734
 االعرجي مهدي .1735
 (من عادل حبه. )اعتقل ايام االنقالب مع شقيقته معالية( بغداد، محامي)مهدي السعيدي  .1739
 (هوتميل من خليل الجنابي(   )25-23)من نزالء سجن الحلة اعوام (  ، مدرس).... مهدي العبيدي .1737
 سالم عادل االسواق التجاريه السلمان مهدي الرضوي شقيق .1738
 .حلة/الرهيميمهدي  .1736
 (كتاب شهداء الحزب. )على يد االنقالبيين البرابرة استشهد باعدامه( م. ، جندي)...مهدي الشيخ فالح  .1720
 مهدي القيم المالزم .1723
 دكتور/ عميد كلية اآلداب /مهدي المخزومي  .1722

  (من الشبيبي. )وسجن في كربالء الحلة والنقرة وعذب اعتقل (فالح كربالء)  (أبو صكر) مهدي النشمي .1721
 هل المقصود نفس االسم اعاله .هاشمية/مهدي النشمي .1724
 (من الشبيبي)  كربالءفي  شباط 8اثر انقالب  اعتقل (مضمد كربالء)  مهدي جاسم القرعاوي .1725
 (الشبيبي. )السلمانفي سجن نقرة  349له صور جماعية . شباط 8اعتقل اثر انقالب ....( ، )....مهدي جبار  .1729
 .مهدي جلوب من سجناء نقرة السلمان .1727

وفق  2623-3-20  واحيل للمجلس العرفي العسكري بتاريخ  2623سجن بعد انقالب شباط / مهدي حسين حيدر .1728

وتابوا واعلنوا براءتهم لذلك تقرر تجريمهم وفق المادة  جمعيات فقد ثبت انتمائهم للحزب الشيوعي  43ق ع ب و/32/2المادة 

جمعيات والحكم عليهم بالحبس الشديد لمدة ستة اشهر والنهم تابوا وتعهدوا   43من ق ع ب وبداللة المادة  32/22

المادة باحكام  دينار عمال  200االمن تقرر ايقاف العقوبة  واطالق سراحهم بكفالة  شخص ضامن بمبلغ  بالمحافظة على 

 .  233/624من ق ع ب حسب القرار  26
 مهدي حمزة  .1726
الحياة حلوة ولكن الموت في سبيل الشعب "واشتهر بمقولته  ونفذ به حكم االعداماعتقل  (بغداد، ) حميد مهدي .1710

 (الشبيبي. )224، صورة "أحلى
  الخباز حميد مهدي .1713
وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقل بعد االنقالب وتوجد / الناصرية/القلعة مهدي حميد حيدر .1712

 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
-2-31في  276حسب كتاب مديرة شرطة الحلة  3691-2-32اعتقل في / معلم الضابطية// مهدي حميد سعيد .1711

 .2623-22-4حسب قرار حاكم التحقيق بتاريخ 2623-23-27وهناك ما يثبت تمديد توقيفه لغاية  3691
 مهدي حميد هواسلي من النعمانيه دورة مفوظي الشرطه .1714
 (هوتميل من خليل الجنابي( )12صورة )توجد له صورة في سجن الحلة (  النائب ضابط  بعقوبة،)مهدي زينل  .1715
  نور سيد مهدي .1719
كتاب سحب  3691 -5-4واطلق سراحه بتاريخ 3691-2-20معلم ابن حيان اعتقل بتاريخ /مهدي شاكر العبيدي .1717
 .3691-2-20في  2821اليد 

 (مقال جبار ياسر الحيدر)   . شباط 8اعتقل اثر انقالب ...( ، النجف) مهدي شالل التميمي  .1718

 . الزيادي صالح مهدي .1716
  الزيداوي صالح مهدي .1740
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الغراف صالح مهدي .1743
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  /زغير الناصرية صالح مهدي .1742
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / عالوي الناصرية صالح مهدي .1741
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لصيغة ا. برء في المحكمة لعدم توفر األدلة( 3013/91)رقم األضبارة  ....(، كربالء)  مهدي عبد األمير األنباري  .1744
 (الشبيبي) !لدى دمحم علي الشبيبي( 3صورة )األصلية 
 .الشامية,مهدي عبد الحسين  .1745
 السلمان...معلم ...مهدي عبد الغفور الراوي  .1749
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / هللا الناصرية عبد مهدي .1747
 .بغداد/محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة/ الهادي الناصرية عبد مهدي .1748
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ مهدي عبد اللطيف .1746

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22مديرية سجن العمارة المرقم 
 .عسكري/ نانهحله ع/مهدي عبود فرهود .1750
 دمحم عبود مهدي .1753
والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق مهدي عبيد .1752

 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
 .من سجناء نقرة السلمان السعدون مهدي عكاب .1751
 [ ألوان]  المالبس لبيع محل معلم وصاحب[  الخليلي مهدي]  حنيش علي مهدي .1754
-3-20واحيل للمجلس العرفي العسكري بتاريخ اعتقل بعد انقالب شباط و( مدينته؟، مهنته؟)مهدي علي خضير  .1755
لديه معاملة في مؤسسة والحكم عليه باالشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات  .جمعيات 43ق ع ب و/32/2وفق المادة  2623

 .السجناء السياسيين في الحلة
  عمران مهدي .1759
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / كاطع الناصرية عودة مهدي .1757
-2-35في  263حسب كتاب مديرة شرطة الحلة  3691-2-34اعتقل في / معلم أوالد مسلم/مهدي فياض فزع .1758
3691. 
 .حلة محاويل/مهدي كاظم جواد .1756
 .بغداد/محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة / كريم الناصرية مهدي .1790
 (هوتميل من عبد جعفر).   اعتقل في الشاكرية شقيق الشهيد سعدي اليج (عاملبغداد، )   صايغ مهدي اليج .1793
 . حلة/مهدي دمحم سعيد الصالح .1792
 (تأكيد بهوتميل) دكتور  / استاذ كلية الطب / عيسى مهدي مرتضى .1791

تأكيد . )98وغادر السجن عام  .، من مجموعة قطار الموتاعتقل ايام االنقالب( المالزمقلعة سكر، ) مهدي مطلك  .1794
 (باقر سلمان الربيعيو  عبد االمير صادق

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /مهدي هاشم أبراهيم .1795
وفق المادة  التنفيذ وربطه بكفالةحكم لستة اشهر مع وقف ( 3013/91)رقم األضبارة  ....(، كربالء) مهدي هاشم .1799

 (الشبيبي) !لدى دمحم علي الشبيبي (3صورة ) الصيغة األصلية. ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41
 هاشمية مهدي .1797
 1بانتفاضة معسكر الرشيد في شارك في التحضير ( المشرح، عريف جوي/العمارة)الزهيري   بل عزيزمهتم مج .1798
بشكل فاعل ،كما ساهم في ا حتالل مقر القوة الجوية في المعسكر بانتظار وصول الطيارين بعد تحريرهم من  3691تموز 

 .232، صورة 3691/  7/  1لالنتفاضة في يوم  تحت التعذيب في اليوم االول تمت تصفيته. السجن العسكري رقم واحد 
 (مقال بشار قفطان)

  اعتقله االنقالبيون الفاشست وبعد تعذيب بربري شقيق الشهيد جمال الحيدري، ....( بغداد، ) مهيب الحيدري .1796

. تأكيد من مقابلة د) .207، صورة ودفن مع رفاقه الشهداء في قبر جماعي اذار 6/20استشهد رميا بالرصاص يوم     

 (منير أوميد مع روناك رفيق    
 . بالكوت المحليه االدارة في موظف الوتّار موحان .1770
  ساهم أثناء  -حركة حسن سريع-شارك في انتفاضة معسكر الرشيد ( ، جندي مطوع)...موزان عبد السادة   .1773

 (مقال بشار قفطان. )3691/ 7/ 13أعدم رميا بالصاص يوم . االنتفاضة في اعتقال وزير الداخلية حازم جواد    
حكم . اعتقل وكان من ضمن مجموعة قطار الموت. شقيق عبد الفتاح ابراهيم( ، مقدم ركن)....   موسى ابراهيم .1772

 (تأكيد باقر سلمان الربيعي). عليه بخمس سنوات    
 كربالءاعتقل في / كربالء مدرس/  موسى الكرباسي .1771
 وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ موسى جاسم العلي .1774

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22مديرية سجن العمارة المرقم    
 حركة حسن سريع جعفر موسى .1775
  صالح جعفر موسى .1779
 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  يوجد/ خليل الناصرية موسى .1777
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 ( تأكيد باقر سلمان الربيعي. )اعتقل وكان في سجن بعقوبة( ، نائب ضابط قوة جوية)....موسى خليل العباسي   .1778
 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / علي الناصرية رمضان موسى .1776
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / عايش الناصرية زين موسى .1780
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / سبتي الناصرية موسى .1783
  المظفر طالب موسى .1782
  االسدي عباس موسى .1781
اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله / الناصرية/السوق موسى عمران .1784

 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة    
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ موسى عمران موسى عودة .1785
 السبعينات في ايران الى ُسفّر كركه موسى .1789
 .ديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلةل/ موسى كريم عباس حسين .1787
 (تأكيد عبد االمير صادق. )اعتقل ايام االنقالب وكان في سجن الكوت والحلة ( ، معلمالكوت)موسى دمحم عباس  .1788
  عباس محمود موسى .1786
 (شهداء الحزب) (.اين؟)التعذيب على يد انقالبيي شباط  استشهد تحت( مهنته؟مدينته؟، )موسى مناحي   .1760
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /موسى هادي تاج الدين .1763
 دكتور/ مدير صحة /موسيس اكوبيان .1762

 موفق عبد الستار مالزم مالح سجن نقرة السلمان .1761

وكان من ضمن مجموعة قطار الموت حكم . 2623شباط  0اعتقل اثر انقالب  (طيار ضابط، ....) المجيد عبد موفق .1764

 ( ولطفي شفيق تأكيد باقر سلمان الربيعي. )بخمس سنواتعليه     
. اعتقل وكان ضمن مجموعة قطار الموت حكم عليه بخمس سنوات( أولمالزم  ،)....التكريتي  مولود عبد اللطيف .1765

 (تأكيد باقر سلمان الربيعي)    
 243ورة ، له صشباط واطلق سراحه بعد سنتين 30يوم  شباط 8اعتقله انقالبيو ( حالق، بغداد) .دمحم هادي مولود .1769

 (من ابنه رائد) .جماعية في المعتقل
 .مونس موحان من سجناء نقرة السلمان .1767
، 38)له في سجن النقرة صورة جماعية . 98اعتقل ايام االنقالب واطلق سراحه عام (  الموصل، طالب) مؤيد داود  .1768

 (من الشبيبي وعبد االمير صادق) (335    
  من الظاهر) .في سجن الحلة 3691شباط  8اثر انقالب  اعتقل (حلة، مدرس انكليزي) سعيد مؤيد عبد األئمة .1766

 (وتصحيح منه    
 في معسكر الرشيد قسم الهندسة ثم نقل الى  91شباط  30اعتقل في ( بغداد، مدرس فيزياء)مؤيد سعيد رهيف   .1800

 (هوتميل منه.  )خلف السدة    
 —الموصل--الخزرج شرطة الحبيطي موقف القادر عبد مؤيد .1803
 .سنوات سجن الحلة 1سجن /بجوري ججو ميخا .1802
 .سجن نقرة السلمان/ميخائيل حداد .1801
 (*محي الدين. )بالموصل 3691تموز  2به في  أستشهد بتنفذ حكم االعدام....( معلم، )ميخائيل شنكو بزي  .1804
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / عبد الناصرية ميران .1805
 . الشامية,ميري ديان  .1809
 (هوتميل من بشار قفطان) .متوفي. اعتقل في الحي (الحي، كاسب) ميزر باكه .1807

 

 حرف ن
  جماعية( 36،42)له في سجن الحلة صورة .....( ،).....زرزور   حناج .1808

 .المتضمن رفع غبن  103676-4في  316حسب كتاب نقابة المعلمين / معلم مالك االشتر/ناجح بيدي صافي .1806
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / حميدي الناصرية ناجح .1830
   جماعية( 42)له في سجن الحلة صورة   (الحي، معلم) ناجح صيهود القيسي .1833

 .  2اوقف لمدة سنة وستة اشهر في سجن الهندسة ورقم /عنانه -حله/ ياسر خضيرناجح علي  .1832
 .اعتقل في النادي االولمبي/ ناجي الحيدر .1831
 رشودي ناجي .1834
شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني بقرار  8اعتقل اثر انقالب (  مهنته؟الصويرة، )ناجي جاسم دمحم  .1835

 (وثيقة من سالم كامل سعد. )2و 326/3صورة . وحكم عليه 10/33/3694بتاريخ  413/691التجريم المرقم 
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تأكيد ) .له في سجن الحلة صورة جماعيةاعتقل ايام االنقالب وكان في سجن الكوت، .....( ،الحي)ناجي زرزور     .1839
 (عبد االمير صادق

 .بغداد/والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / صاحب الناصرية ناجي .1837
شباط، وسحبت يده، كتاب  8اعتقله انقالبيو ( الناصرية، معلم مدرسة الشرقية للبنين)الموصلي الواحد  عبد ناجي .1838

 (الشبيبي. )218سحب اليد صورة 
 مي شقيق الفنان عبد علي االمي احد سجناء نقرة السلمان الناجي عبد علي ال .1836
 المي علي عبد ناجي .1820
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ ضابط /ناجي عبود هادي جاسم .1823
 .سجن نقرة السلمان مالزم اول/ناجي فرج .1822
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /ناجي كريم بحر الشريفي .1821
 .من سجناء نقرة السلمانشاعر شعبي ناجي الزم  .1824
وحكم عليه .في الثكنة العسكرية بمعسكر جلوالء 3691 شباط 32اعتقل يوم ( جلوالء، عسكري)ناجي دمحم حسن   .1825

 (ميل عبد العزيز الونداوي. )بخمس سنوات وارسل لسجن النقرة
 .من المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير أيام االنقالب/ ناجي متعب  .1829

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /ناجي ناصر حسون دمحم .1827
 (76)توجد له في سجن نقرة السلمان صورة جماعية   هندسة الية كهربائية ضابط عسكري    ناجي نهر  .1828
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / هاشم الناصرية ناجي .1826
 (هوتميل كرار الالمي)!! -مدينته ومهنته– ضروري معلومات أكثر عنه.....( ،)....ناجي واشي علوان هليل الالمي  .1810
 (تأكيد عبد االمير صادق)اعتقل ايام االنقالب ( معلمالنعمانية، ) ناجي ياسر الشحماني  .1813
 غريب أبو معتقل في أعتقل-صائغ الحيدر، صَكر ياسر ناجي .1812
 .المحامي/يوسف نائب نقيب المحامين  ناجي .1811

 (شهداء الحزب. )على ايدي االنقالبيين 0690استشهد خريف ( كويسنجق، فالح)نادر اسماعيل  .1814

 نادر جالل الدكتورمن سجناء نقرة السلمان .1815
 .سجن البصرة/نادر عبدهللا المياح  .1819
توجد . في السجن( نرجس الصفار)أمها أبنة الشهيد جمال الحيدري كانت مع ..( ،( )..طفلة)نادية جمال الحيدري  .1817

 (32صورة . )لها صورة جماعية مع أمها وزميالتها المناضالت في سجن بغداد المركزي
 الثعالبي ناصر .1818
  السيد ناصر .1816
 الجبوري من المعتقلين بعد حركة حسن سريع دمحم جاسم ناصر .1840
 0في تموز على يد انقالبي  التعذيباستشهد تحت ( مدينته؟، احد ابطال رياضة كمال االجسام)ناصر جودي صمد  .1843
 (شهداء الحزب)شباط 
 .جماعية( 42)توجد له في سجن الحلة صورة .....(  ،)....ناصر خضر    .1842

 .شامية, ناصر حسين  .1841
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية / سجن العمارة/ ناصر حسين .1844

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22سجن العمارة المرقم 
والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/الدواية ناصر حسين .1845

 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
بد العزيز عمن . )سنوات 7وحكم عليه  23شباط  0اعتقل يوم ( ـ طالب هندسة).....ناصر حسين الخفاجي   .1849

 (الونداوي
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / حسين الشطرة ناصر .1847
 قبل من التسفيرات وسجن العامة االمن في وكذلك سلمان نقرة في مرة من اكثر اعتقل  الدليمي مطر حسين ناصر .1848
 . سابقا والنعيرية دمحم وتل الثورة من سكنة ( شوارب ابو ناصر) يلقب وكان القومي الحرس
كتاب شهداء . )على أيدي عصابات الحرس القومي استشهد تحت التعذيب( والدة كربالء،فالح)ناصر داود سلمان  .1846
 (الحزب
والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق ناصر شهيب .1850

 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق ناصر صباح .1853

 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / علي الناصرية عبد ناصر .1852
 .سراحه أطلق ثم الكوت شرطة رفي مركزر شه مّدةأوقف ل (الكوت، معلم) منصور عّساف ناصر .1851
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تسع شهور شباط واختفى اثره لمدة  22اعتقل يوم ( موظف في شركة تجارة التمورالبصرة، )ناصر علي السعدون   .1854

 (من مانع السعدون. )في معتقل قاعدة الشعيبة في البصرة
كتاب . شباط 33شباط يوم  8اعتقله انقالبيو ( السوق ، معلم مدرسة الشريف الرضي/ الناصرية) ناصر علوان .1855

 (الشبيبي. )217سحب اليد صورة 
 .السلمان ونقرة والكوت سجن الحله/الزهيري طالع لهد ناصر .1859
في سجن نكرة السلمان وبعقوبة وسجن  3691-05-24في الثاني في رحكم من قبل الع/ناصر محمود الثعالبي  .1857
 (تأكيد منه. )العمارة
 (من عادل حبه(  )بغداد، استاذ)ناطق البغدادي   .1858
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي) . من سجناء نقرة السلمان....( ، ).... ناطق الحكيم .1856
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية / سجن العمارة........ / ناظم .1890

االسم الكامل غير ). الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22سجن العمارة المرقم 

 (الشبيبي/ هذه الوثيقةليت أحدهم يرسل لي صورة واضحة قابلة للنشر ل!!!/ واضح
 .ناظم السماوي الشاعر من سجناء نقرة السلمان .1893
اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت / الناصرية/القلعة ناظم حسين جاسم .1892

 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
في البصرة والعمارة والنقرة، كان مصارعا في شركة نفط  27-23سجن لالعوام ....( ،)....ناظم حسن عزيز زنكنة  .1891

 ( ميديا يمن اب.  )الجنوب
 42-24السجن المرقم س حسب كتاب  623-3-0 سجن الكوت بتاريخ اودعوا وقد العزيزية اهالي من نريمان ناظم .1894

 .2623-3-6في 

 سابقا   الكوت إعدادية في مدرس بزركان نافع .1895
. وهو يقاوم االنقالبيين في وزارة الدفاع شباط 0أستشهد يوم ( طالب حقوق الموصل،)نافع عبد الرحمن شخيتم  .1899

 (من كتاب شهداء الحزب)
 42-24السجن المرقم س حسب كتاب  623-3-0 سجن الكوت بتاريخ اودعوا وقد العزيزية اهالي من محمود نافع .1897

 .2623-3-6في 
صورة . تحت التعذيب في قصر النهايةوتمت تصفيته االنقالبيون  هاعتقل( بغداد، قائد شيوعي)نافع يونس  .1898

 (الشبيبي).257

 (من ايليل شمعون بويا. )جماعية( 321)توجد له في سجن نقرة السلمان صورة .....( ، ).....  ناقد الحكيم .1896
 (مهندس) الباقي عبد ناجي ناقد .1870
 .2623شباط  0بعدد انقالب   بغداد في النساء سجن سجنت في/  الرماح ناهدة .1873
ة من مقابل. )مع شقيقتيها فخرية وفوزية 0690شباط  8اعتقلت اثر انقالب  (، حقوقية)....   ناهدة دمحم حسن حبه .1872

 (منيرة اوميد مع روناك رفيق. د

 (وصلني بالهوتميل) .1871
 .0690العسكري الثاني  اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل المجلس العرفي / ناهى معيال معلم الصويره .1874

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / طالب الناصري ناهي .1875
 (تأكيد عبد االمير صادق) اعتقل ايام االنقالب ( النعمانية، ) نايف االوتجي .1879
حكم عليه غيابيا لمدة عشر ( البصرة، نائب رئيس نقابة الطرق والجسور في البصرة)نايف الراشد السعدون   .1877

 (من مانع السعدون. )اركته في انتفاضة الشهيد حسن سريعسنوات لمش
 (هوتميل من نور علي)معلم ورسام وخطاط   أوقف في سجن الكوت  نايف السامرائي  .1878
تأكيد عبد . )98/96توفى منتحرا عام . اعتقل ايام االنقالب، وهرب من سجن الحلة( الناصرية، طالب) نبيل حسين  .1876

 (االمير صادق
 وتنقلت بين بغداد وكربالء للتحقيق، وحكم عليها المجلس العرفي كربالءاعتقلت في ( معلمة، كربالء) نبيهة الزبيدي .1880

عن فردوس . )الثاني ونقلت لسجن النساء، ثم أضطروا ألطالق سراحها بسبب ضغط العرف الديني واألجتماعي العسكري
 (  الحكيم ودمحم الشبيبي

في سجن النساء ( 27و 32)اعتقلت مع امها، لها صورة جماعية ( بغداد، طفلة) ندى دمحم صالح العبلي .1883
  (الشبيبي. )بغداد/المركزي
 (هوتميل من بشار قفطان)  متوفي (الحي، كاسب) نديم كريم حسن .1882
 .نجاح الدهان من سجناء نقرة السلمان .1881
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افة استنادا لكتاب وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثق/ سجن العمارة/ نجاح جاسم العبيدي .1884

ليت أحدهم يرسل ). الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22مديرية سجن العمارة المرقم 

 (الشبيبي/ لي صورة واضحة قابلة للنشر لهذه الوثيقة لتثبيتها
شباط، وسحبت يده، كتاب سحب اليد  8اعتقله انقالبيو ( الناصرية، معلم مدرسة ابن سينا للبنين)المهدي  عبد نجاح .1885
 (الشبيبي. )218صورة 
صورة ) .توجد صورة لها مع زميالتها المناضالت في السجن المركزي ببغداد (العمارة، معلمة) نجاة عبد الستار  .1889

32) 
شباط ودفنت جثتها في منطقة تل الجرك ثم  8استشهدت على يد انقالبيي ...( الديوانية، / الحلة)نجاة الحكيم  .1887

 (كتاب شهداء الحزب. )واعيد دفنها 3691كانون االول  27اخرجت جثتها في 
شباط في مركز شرطة الجعيفر ثم الى  30-6اعتقلت يوم ( بغداد، مذيعة في االذاعة)نجالء خليل صدقي الفضلي  .1888

 (*د سلطانمن خال. )3694سجن النساء في بغداد واطلق سراحها منتصف 
صورة ) .توجد صورة لها مع زميالتها المناضالت في السجن المركزي ببغداد ( العمارة، معلمة) نجله عبد هللا .1886

32) 
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية / سجن العمارة/ نجم الدين مجيد .1860

ليت أحدهم يرسل لي ). ي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهمالذ 2625-2-24في  22سجن العمارة المرقم 

 (الشبيبي/ لهذه الوثيقة لتثبيتهاصورة واضحة قابلة للنشر 
شباط من قبل عصابات الحرس  6اعتقل ليلة ( الحرية/بغداد، مدرس رياضة متوسطة الرافدين)نجم عبد هللا بديوي  .1863

 (من طه عبد بديوي. )أشهر 4بعد القومي ونقل الى خلف السدة، اطلق سراحه 
 توفي رئيس أول ركن سجن نقرة السلمان نجم عبد األمير .1862
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ نجم عبد الحسين مطع .1861

ليت أحدهم يرسل ). الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22مديرية سجن العمارة المرقم 

 (الشبيبي/ صورة واضحة قابلة للنشر لهذه الوثيقة لتثبيتهالي 
كتاب سحب اليد صورة . شباط 33شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( ، معلم مدرسة الرائد/ الناصرية)عثمان ال عبد نجم .1864
 (الشبيبي. )217

 الكوت في عّطاريه محل صاحب عبدهللا نجم .1865
 الكوت في الغراف مطبعة صاحب عبدهللا نجم .1869
ونقلت لسجن النساء في  2623شباط  0اعتقلت اثر انقالب .....( الديوانية، )نجوى عبد الكريم ختالن الخزاعي  .1867

 (بالفيس من أخيها اسامة ختالن. )الحلة واطلق سراحها بعد تدخل عشائري
من باقر سلمان ). حكم بسنتين ونصف في بعقوبة. اعتقل ايام االنقالب (اول طيار. ، م)....نجيب عبد الحميد   .1868
 (الربيعي
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /نجيب كريم عزيز ناهض .1866
 نقيب المعلمين  نجيب محي الدين .1600

 (من نعيم زهيري)   .الثوريين" سليم الفخري"من جماعة عطيب    نجية خريبط .1603
بمعية ابنائها فاضل  3691شباط  8اعتقلت اثر انقالب  .زوجة الشهيد جمال الحيدري  ....(بغداد، )  نرجس الصفار .1602

عذبت كثيرا . ورزقت بابنتها نادية وهي في السجن. ومهيب الحيدري شقيق زوجها -سنوات 30-و ونظمي  -ربيعا 35-
 توجد لها صورة جماعية مع زميالتها في سجن بغداد. حكم عليها سبع سنوات .واستشهد ابنها فاضل تحت التعذيب أمامها

 (منيرة اوميد مع روناك رفيق. من مقابلة د. )(29صورة ) .المركزي
منيرة أوميد مع . من مقابلة د). 3691شباط  8اعتقلت اثر انقالب ( كركوك، طالبة بدار المعلمات)نريمان ابراهيم   .1601

 (روناك رفيق
توجد لها صورة . وردة ماربين أبنة الشهيد دمحم صالح العبلي كانت مع امها السجينة( طفلة)ندى دمحم صالح العبلي  .1604

 .(27و  32صورة ) جماعية مع زميالتها المناضالت في سجن بغداد المركزي
شباط في مركز /39اعتقلها االنقالبيون يوم ( بغداد، طابة كلية التربية الصف الثاني)ندوة عبود دمحم ياس الصفار   .1605

 (معلومات منها بالفيس. )بعة شهورواطلق سراحها بعد أر، بغداد/ثم في سجن النساء  شرطة الزوية على ذمة التحقيق
تأكيد باقر ). حكم خمس سنوات. اعتقل ايام االنقالب وكان ضمن مجموعة قطار الموت (مالزم، ).... نزار الدباغ  .1609

 (سلمان الربيعي
تأكيد عبد ). جماعية( 16،42،47)له في سجن الحلة صورة  (معلم وشاعر شعبيالحي، )  القريشي نزار صعصع .1607

 (االمير صادق
مع رفيقه دمحم عليوي خليفه في أيام الحكم  3695/ 4/ 25في  أعدم(  اول. النجف، ج)نزار حبيب االعرجي   .1608
 (صور خالد/ مقال بشار قفطان) .231، صورة 3691تموز  1بسبب مشاركته في انتفاضة العارفي 
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وتنقلت بين بغداد وكربالء للتحقيق، وحكم عليها  كربالءاعتقلت في ( ، مدرسة انكليزيكربالء) نزهة منصور  .1606
. الثاني ونقلت لسجن النساء، ثم أضطروا ألطالق سراحها بسبب ضغط العرف الديني واألجتماعي العسكري المجلس العرفي

  (      عن فردوس الحكيم ودمحم الشبيبي)
 (نعيم زهيريمن )   .الثوريين" سليم الفخري"من جماعة    نصوري شنان حلو الزهيري  .1630
 (تأكيد من عبد االله توفيق)                .سجن الحلة النهرحسن نصير  .1633
 محامي/ نصير كامل الجادرجي .1632

 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  2623شباط  0اعتقل بعد انقالب/ الناصر  علي نصيرحسين .1631
 .بغداد يعمل محامي حاليا/نصيف الحجاج .1634
 (جمهورية ابو) جاسم نصيف .1635
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / جاسم الشطرة نصيف .1639
 (اسمها الكامل رجاء؟)   المدحتيه/ نضال زوجة حسن ابو عالء .1637
 .السجن المركزي بغداد   المهداوي عباس فاضل نضال .1638
 بغداد في النساء سجن سجنت في.  زوجة الشهيد عبد الجبار وهبي(  محاميةبغداد، ) -وهبي-الصفار  نظيمة .1636

 (منيرة اوميد مع روناك رفيق. تأكيد من مقابلة د) .2623شباط  0انقالب اثر

 نعمان ثابت دكتور .1620
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / دمحم الناصرية سيد نعمان .1623

حكممم باالشممغال ( 2032/23)رقممم االضممبارة  .الحلممةاعتقممل وسممجن فممي كممربالء،  (م كممربالء معلمم) نعمممة أمممين اطرقجممي .1622

صمورة )توجمد نسمخة أصملية . جمعيمات 43ممن المرسموم و  25/24/0بداللة . ب.ع.ق 32/22الشاقة لخمس سنوات وفق المادة

 (الشبيبي) !من قرار الحكم لدى دمحم علي الشبيبي( 2

الوثائق والسجالت تثبت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ / الناصرية/البطحاء نعمة جلود شفيشح .1621
 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

، وسحبت يده بموجب برقية 2623شباط  20اعتقل يوم ( النعمانية، معلم مدرسة النعمانية)نعمة سلمان العوادي   .1624

 (سعدكامل وثيقة من سالم . )2و 2صفحة 220الحظ صورة . 22/2/2623والمؤرخة في  0200مديرية التعليم العامة المرقمة 
 (الشبيبي. )كربالءفي  شباط  8وعذب اثر انقالب  اعتقل (بريد عامل، كربالء) نعمة شدهان .1625
حكم لستة ( 3013/91)رقم األضبارة  .شباط في كربالء 8اعتقل اثر انقالب ( طالب كربالء)نعمة عيدان غالي  .1629

لدى دمحم ( 3صورة )الصيغة األصلية . ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41اشهر مع وقف التنفيذ وربطه بكفالة وفق المادة 
 (الشبيبي) !علي الشبيبي

  الجزائري هاشم نعمة .1627
 (زهيريمن نعيم ).   الثوريين" سليم الفخري"من جماعة     نعمه فضل عبد الزهيري  .1628
. اعتقلت مع طفلتيها وزوجها الياس حنا الذي استشهد بالتعذيب في قصر النهاية...( ،)....  رمو ايوب نعمي .1626

  (هوتميل طليعة الياس)
 (77)، له صورة جماعية في السجن من سجناء النقرة(  مندائي، مدير عام في وزارة االقتصاد) نعيم بدوي  .1610
 (من نعيم زهيري ) سجن الرمادي/سجن الحلة/السلمان سجن نقرة / نعيم جبار شمخي الزهيري .1613
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .نعيم زغيّر حرز .1612
والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/الكرمة نعيم حنيظل .1611

 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
 .نقرة السلمان داود نعيم .1614
اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت / الناصرية/السوق نعيم عبد الرزاق .1615

 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / عريبي الناصرية نعيم .1619
 .حلة/نعيم كاظم مطلك .1617
 (صور خالد. )229صورة . كيف ومتى واين؟؟ استشهد( مدينته؟، مهنته؟)نعيم عنبر منشد   .1618
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / منخي الناصرية نعيم .1616
 محامية نعيمة الوكيل  .1640

 (من عبد االله توفيق معلومات اكثرظر تان)نمير القيسي                                .1643
 .سجن الموصل المركزي/هرمز نمير .1642
هوتميل )أخت أحمد صالح العبدي  إبن وهو الكوت سايلو موظف في( الكوت، موظف)  العبدي عبد الرزاق نُهاد .1641

 (و عبد االمير صادق نوري علي
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، حكم عليه 2623انقالب اعتقل اثر ( كركوك، ضابط احتياط خريج كلية التربية الرياضية)نهاد علي غالب عزت  .1644

 (رسالة بريدية مجيد أحمد. )2625من القانون العسكري وانهى محكوميته عام  232لمدة سنة ونصف وفق المادة 
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / فزع الناصرية نهران .1645
اب سحب اليد صورة كت. شباط 6شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( الناصرية، معلم مدرسة الحكمة) علي  السيد نوح .1649
 (الشبيبي. )217

تأكيد ). اعتقل ايام االنقالب، من ضمن مجموعة قطار الموت( اول. ، م).... "أبو سالم"الربيعي  الصالح نوح علي .1647
 (ولطفي شفيق باقر سلمان الربيعي

 نور الدين سليمان م أول توفي سجن نقرة السلمان .1648
اعتقل ايام االنقالب لمشاركته المقاومة في شارع . خريج تربية رياضية والعب كرة السلة....( ، )...  نور هللا .1646

 ( تأكيد عبد األمير صادق. )2620اطلق سراحه بالعفو العام سنة  .الكفاح
 .سجن نقرة السلمان/نوري الياس كريش .1650
واطلق سراحه في  2623شباط  0اعتقل يوم  (التاجية، مسؤول الجمعيات الفالحية/ الحلة) نور حسون شريم عبيد .1653

 (هوتميل دمحم علي محي الدين. )لديه معاملة في مؤسسة السجناء في بابل. 20/22/23
ومن مجموعة قطار الموت وحكم عليه لمدة سنتين أنهاها  0690اعتقل اثر انقالب ....( السماوة، ) نور كاظم عباس .1652

 (تأكيد صادق اطيمش. )0677 توفي تحت ظروف غامضة عام. في نقرة السلمان
 3691-5-22  لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة اعتقل بتاريخ /نور هادي هاشم ياسين .1651

وحكمت عليه المحكمة الدائمية لموقع كركوك الثانية بالسجن لمدة سنه من تاريخ التوقيف ولم يطلق سراحه بعد اكمال 
 .3695-3-29مكوميته واطلق سراحه بتاريخ 

حكم عليه . اعتقل ايام االنقالب وكان ضمن مجموعة قطار الموت ( رئيس أول ركن، )....فرج  نوري اسماعيل .1654
 (تأكيد باقر سلمان الربيعي). بخمس سنوات

حكم عليه بسنتين . اعتقل ايام االنقالب وكان ضمن مجموعة قطار الموت( مالزم اول، ).... نوري البلداوي  .1655
 (سلمان الربيعي تأكيد باقر). ونصف

 السدة و خلف القومي الحرس سجون بين وتنقل شباط 0 انقالب بعد اعتقل (جلدية طبيب،).... السعدي نوري .1659

 . الفضل وسجن االولمبي النادي
 نوري الكوفي .1657
الى نقرة السلمان وكان فراشه الى جانبي   من ركاب قطار الموت (مقدم الحقوقيبغداد، )ونه عبد الرزاق نوري  .1658

 الشبيبيمن ) .259صورة . في مستشفى السماوة وهو مكبل بالسالسل بالتسمم الكلوي استشهد .في القاووش" الشبيبي"
 (ولطفي شفيق

  بطي جابر نوري .1656
 (هوتميل من بشار قفطان)  متوفي (الحي، قهواتي دوار) نوري جاسم .1690
 (مقال جبار ياسر الحيدر.  )شباط 8اعتقل اثر انقالب ( النجف، استاذ)نوري جريو  .1693

قتل . 2623اثر انقالب البعث عام  2اعتقل في سجن رقم ( بغداد، استاذ جامعي دكتوراه خريج امريكا)نوري جعفر   .1692

 (هوتميل عادل حبه!  )الحقا غدرا في ليبيا دون معرفة القاتل
-- الموصل -- الشط باب حبيب موقف نوري .1691
 توقيف/ هاللنوري حبيب  .1694
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / كاطع الرفاعي حمادي نوري .1695
 نوري حميد .1699
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / دمحم الناصرية خضير نوري .1697
والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق نوري ريحان .1698

 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
هوتميل من )اعتقل ونقل لنقرة السلمان بقطار الموت (  صيدليرئيس اول ، )....نوري رشيد عبد الرزاق السراج  .1696
 (و تأكيد باقر سلمان الربيعي وشاح
اعتقل ايام االنقالب وكان ! ممن احتجزوا في الثكنة الحجرية ليلة مؤامرة الشواف (، عقيد)....ري سعد هللا  نو .1670

 (من باقر سلمان الربيعي). سنة 20حكم عليه بـ . ضمن مجموعة قطار الموت
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / مطلك الناصرية سعيد نوري .1673
صور . )222شباط الدموي، صورة  0على يد عصابات انقالب  استشهد بإعدامه....(  كركوك، )نوري سيد علي   .1672

 (خالد
  شمدني نوري .1671
 .اعتقل بعد االنقالب واودع سجن خلف السدة/ الحيدر الجبار عبد نوري .1674
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 السلمان نقرة سجناء من عداي الرحيم عبد نوري .1675
 (حسب الميل المرسل منه. )في سجن الكوت 6/2اعتقل يوم  ....(الكوت، ) نوري عبد الصنكر .1679
 عون عبد نوري .1677
 ناصرية الخيالة سجن فليفل نوري .1678
 .نوري كاطع من سجناء نقرة السلمان .1676
شهداء -كتاب ) .في مبنى وزارة الدفاع شباط وهو يدافع عن الثورة 8استشهد يوم ( أول. بغداد، م)نوري مجيد   .1680
 (-الحزب
. وكان ضمن مجموعة قطار الموت صباح يوم االنقالب،اعتقل ( الرئيس االول، بغداد)  موسى النداوي نوري مجيد .1683

 (، ودمحم رشيد موسىتأكيد باقر سلمان الربيعي)  -332 -له صورة جماعية  .بالسجن المؤبدحكم عليه 
 (الشبيبي. )وصفي بدون محاكمةاعتقل بعد االنقالب ( بغداد، رئيس)نوري نادر   .1682
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  (،     الناصرية) ناصر  نوري .1681
أحد ضباط مكتب الزعيم عبد الكريم قاسم، قاتل ببسالة في وزارة الدفاع دفاعا ( بغداد، نقيب)نوري ناصر حسين  .1684

 (ولطفي شفيق بههوتميل عادل ح. )واعدم في النادي األولمبيتموز  24عن مكاسب ثورة 

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /نوريه فليح حسن دمحم علي .1685
 ( رسالة من مجيد أحمد. )وحكم علية المجلس العرفي 3691اعتقل اثر انقالب ( طالب، كركوك)نوزاد عبد الواحد  .1689

 

 حرف هـ
 هاتف السعدون ؛طالب من البصره .1687
 .وأطلق سراحه بكفالة اعتقل بعد االنقالب/ هاتف نهاد  .1688
 (  من باقر سلمان الربيعي. )كان معتقال ايام االنقالب في معسكر الرشيد...(  ، )...هادي الحسني   .1686
 هادي السويدي م أول سجن نقرة السلمان .1660
 .سجن البصرة/ هادي الصكر  .1663
 الطائي هادي .1662
   .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ عييش لهادي ا .1661
كتاب سحب اليد صورة . شباط 32شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( ، معلم مدرسة السادة/ الناصرية) بوري  هادي .1664
 (الشبيبي. )217

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / جاسم الناصرية هادي .1665
الشهيد محسن ناجي  مع 3691ط عام بعد انقالب شبا/ من اهالي الحلة سجن في نقرة السلمان/هادي جبار صالح .1669

 .البصبوص
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /هادي جبر صالح خلف .1667
حكم عليه بخمس . اعتقل ايام االنقالب وكان ضمن مجموعة قطار الموت ( اول مالزم، الشطرة) هادي جياد  .1668
 (سلمان الربيعيتأكيد باقر ). -323-، له في نقرة السلمان صورة جماعية سنوات
 .سجن البصرة/هادي حسن  .1666
 هادي حسن الرياحي ؛من الكاظميه ؛سجن الحله والسلمان .4000
  رياح حسن هادي .4003
 .توقيف أكثر من ستة أشهر/ حله/عنانه / هادي حسن ظاهر اللبان .4002

( 32)المادة وفق سنتين لمدة الشديد بالحبس عليه وحكم  المركزي بعقوبة سجن اعتقل في  عبدهللا حسون هادي .4001

 . الشيوعيين من لكونه الجيش من عقده وفسخ ع.ع.ق
اعتقل في سجن بعقوبة العسكري بعد االنقالب مباشرة وحكم عليه بالحبس سنتين وفق المادة  عبدهللا حسون هادي .4004

 .ع وطرد من الجيش.ع.من ق 32
حكم لستة ( 3013/91)رقم األضبارة  .شباط في كربالء 8اعتقل اثر انقالب ( كربالء موظف)هادي حسين الصافي  .4005

لدى ( 3صورة )الصيغة األصلية . ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41وقف التنفيذ وربطه بكفالة وفق المادة  اشهر مع 
 (الشبيبي) !دمحم علي الشبيبي

شباط اثناء غارة قام بها الحرس القومي ضد  8استشهد على يد انقالبيي ( الحلة، قصاب)هادي حسين الحاج عوده  .4009
 (كتاب شهداء الحزب. )الفالحين في ريف الحلة بتحريض من االقطاعيين

 هادي حسين حافظ المالزم .4007
 هوشنك حميد هادي .4008
 .من المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير أيام االنقالب/ هادي حميدي  .4006
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ثم نقل بقطار الموت بعد ثورة حسن سريع واطلق  2شباط واودع سجن رقم  6اعتقل / مالزم أول.هادي رجب حافظ  .4030

 .2620سراحه بعد انقالب 
 .شامية, هادي رياح الشيباني .4033
 سجن نقرة السلمان هادي شمخي م أول .4032

  (50)توجد له في سجن الحلة صورة جماعية ....(  ،)....    شهيد هادي .4031
 سنوات 1/ هادي صالح  .4034
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ هادي صالح مطشر .4035

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22مديرية سجن العمارة المرقم 
  (شهيد) طعين هادي .4039
  االمير عبد هادي .4037
 .شامية,هادي عبد الحسين  .4038
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /هادي عبد الحسين أبو حميد .4036
رقم االضبارة  .وسجن في كربال، الحلةشباط  8اثر انقالب اعتقل  (، عاملكربالء)هادي عبد الرضا الوتار  .4020

لدى ( 3صورة )الصيغة األصلية  جمعيات 43/ من المرسوم و 25/24/0حكم بالحبس الشديد لسنتين وفق المادة ( 2032/23) 

 (الشبيبي) ! علي الشبيبيدمحم
 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة ربة عبد هادي .4023

 سجن في سجن 2/5/2624 في 2623 /أشهر 4 الشنافية في سجن. الشنافية ناحية/معلم. حميد ابو عبود هادي .4022

 .أشهر ستة سنتين فصل لمدة المركزي الحلة

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / عطية االصالح ناصرية هادي .4021
 .المتضمن رفع غبن 103676-4في  316حسب كتاب نقابة المعلمين / معلم العرفان/هادي علي تويه .4024
 .3691-2-38 في 67حسب كتاب معاونية امن الحلة  3691-2-33اعتقل في / معلم الغليس/هادي كاظم دمحم جواد .4025
وبداللة المادة  3691لسنة  18من قانون رقم  3اعتقل بعد االنقالب واحيل وفق المادة / هادي مجيد جاسم .4029
وفق القرار  3691-1-33من ق ع ب وحكم عليه ثالثة سنوات من قبل المجلس العرفي العسكري في  317/335
 .691لسنة   3356المرقم
 .هادي دمحم جواد .4027
-2-35في  262 حسب كتاب مديرة شرطة الحلة 3691-2-31اعتقل في / علم الصباغيةم/هادي ناجي البياتي .4028
3691. 
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ هادي نجم عبد هللا .4026

 .محكوميتهمالذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء  2625-2-24في  22جن العمارة المرقم مديرية س
توجد له صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في كتاب الراحل علي  .....(،).....  هاتف بيده .4010

 (2صورة . )518ص  -ذكريات التنوير والمكابدة-دمحم الشبيبي 
 (شهداء الحزب. )على يد انقالبيي شباط استشهد تحت التعذيب( مدينته؟، مهنته؟)هاشم احمد  .4013
4012.  
، اطبق سراحه عام تعرض الى تعذيب وحشي وانهيار صحياعتقل ايام االنقالب و (طالبالنعمانية، ) هاشم اعويد  .4011

تأكيد عبد االمير . )بحقنه بالسم وقتله 98لكن وضعه الصحي بقي متدهورا، فتخلص منه نظام البعث بعد عودتهم عام  94
 (صادق
 .مدحتية/هاشم الحسن عبد الحسن .4014

تأكيد مانع . )2623شباط  0ابن مرجع البصرة سعيد الحكيم، اعتقل اثر انقالب ....( البصرة، )  الحكيم سعيد هاشم .4015

 (السعدون
 هاشم الدباغ موصل .4019
 محامي/هاشم الشبلي  .4017

له صورة جماعية في السجن  .األديب والدكتور الحقا، اعتقل ايام االنقالب وصدر عليه حكماالكاتب   هاشم الطعان  .4018
(77) 

 .حله ورديه خارج أبو عايد/ هاشم العوادي .4016
 كربالءاعتقل في  /طالب كربالء/  هاشم النقيب .4040

 (تأكيد عطا يوسف)بتهمة التظاهر  23أعتقل ايام انقالب ( وانتقل منها، قصابسكن الكوت )   القصاب هاشم .4043
 الموصل سجن في اإلعدام جاسم غرفة هاشم .4042
 (الشبيبي/ نفذ الحكم؟؟هل )   الموصل حكم باالعدام سجن في اإلعدام جعب غرفة هاشم .4041
 وزير الخارجية/ هاشم جواد .4044
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اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت / الناصرية/الجزائر هاشم جيجان االسدي .4045
 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 هاشم حسن عبد علي ابو يوسف .4049

  .الموصل سجن 2623اعتقل بعد انقالب شباط  ....(الموصل، )  حسين هاشم .4047
في امن الحلة  3691-6-5لغاية  3691-2-6مرسوم جمعيات من  35/34اعتقل وفق الماده هاشم حمود الزبيدي .4048

 .حسب الوثيقة الموجودة لدينا
 الزبيدي حمودي هاشم .4046
. وتركاب قطار المشباط، من ضمن  0اعتقل اثر انقالب ( مدينته؟، موظف سكك)هاشم ذنون علي االظرقجي  .4050

 (المحامي هشم ذنون االطرقجي)
 (الشبيبي. )شباط 8اثر انقالب  كربالءاعتقل في  (طالب، كربالء)  هاشم رضا .4053
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ هاشم شهاب احمد .4052

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22مديرية سجن العمارة المرقم 
له   .سنة 25، وحكم عليه لمدة 2623اعتقل اثر انقالب  (بغداد، حقوقي وضابط احتياط) دمحم علي صاحب هاشم .4051

  .متوفي. (77)صورة جماعية في السجن 
 هندسه.معروف ب هاشم نادر د} الكوت  هاشم ظاهر طالب  .4054

 (تأكيد صادق اطيمش. )وكان في نقرة السلمان 2623اعتقل اثر انقالب ( البصرة، عسكري)  عاجب هاشم .4055
 عاصي هاشم .4059
 (iraqlovelyهوتميل . )23تشرين  20في معتقل الفضيلية، افرج عنه قبل انقالب  ....(بغداد، )هاشم عبد الحسين  .4057

 رجل اعمال/هاشم كامل المفتي .4058

 ...(كتاب شهداء الحزب . )على يد االنقالبيين استشهد باعدامه( ، مالزم اول)....هاشم قاسم  .4056

 (رجاء هل هل هو نفس الشخص أعاله؟؟؟)  (، رائد)..... هاشم قاسم الطائي .4090

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/الفهود هاشم كزهير .4093
 .مراجعتها الستالم الوثيقةيمكن له 
.  شباط الدموي 0من قبل مجرمي انقالب  تم اعدامه في سجن الموصل.....(  الموصل، )هاشم دمحم احمد العزاوي  .4092

 (صور خالد. )227صورة 
اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل المجلس العرفي العسكري الثاني  (مهنته؟؟، الصويره)العجمي هاشم دمحم  .4091

 (سعدكامل وثيقة من سالم ) .2و 226/2صورة  30/22/2624بتأريخ  432/623رقم  بقرار التجريم 0690

 سجن 2623اعتقل بعد انقالب شباط / سنوات 20 الى الحكم خفف ثم بالعدام علية حكم هللا عبد محمود هاشم .4094

 . الموصل
 مزيعل هاشم .4095
 . سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  2623شباط  0اعتقل بعد انقالب/ مزيعل هاشم .4099
 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / العاني الشطرة مصطفى هاشم .4097
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة مهدي هاشم .4098
 مهدي نقرة السلمان هاشم .4096
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة .حلة/تاج الدينهادي قدوري خاچي هاشم  .4070
 .حكم عليه من محكمة أمن الدولة حمزة عبد هاني .4073

 . الموصل سجن 2623اعتقل بعد انقالب شباط /  هبونة هاني .4072
   اعتقل ايام االنقالب وكان من ضمن مجموعة قطار الموت(  بغداد، جيولوجي)  -صموئيل–او  هايك صموئيليان .4071

 (و عبد األمير صادق تأكيد باقر سلمان الربيعيو  هوتميل عادل حبه)
شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني بقرار التجريم  8اعتقل اثر انقالب ( ، معلمالصويره ) هجول عبود .4074
 (وثيقة من سالم كامل سعد. )وحكم عليه 2و 326/3صورة . 10/33/3694بتاريخ  413/691المرقم 
اعتقلت بعد حركة الشهيد حسن سريع وعذبت وحكم عليها بالسجن عشرة ...( بغداد، )عبد الغني المراني هدية  .4075

 (هوتميل من اخيها همام عبد الغني المراني.   )اشهر قضتها في سجن بغداد
الحظة الم/ربما هو نفسه ابو ثائر االلقوشي. )شباط 8اعتقل في  (، فني في القوة الجوية).... هرمز سليمان رمو .4079

 (هذه من ابن عمه ابو سيفان
جاء البعثيون العتقاله من  ابن الفريق الركن اسماعيل صفوت( مهندس جونقيب ، بغداد)هشام اسماعيل صفوت    .4077

استشهد لكن قادتهم في وزارة الدفاع تعهدوا بشرفهم أن ال يمسوه بسوء، فصدق والده بهم، . بيته، فرفض أبوه تسليمه لهم

 (... ولطفي شفيق من باقر سلمان الربيعي) .226، صورة ودفن في مكان مجهول البربريتحت التعذيب 

 هشام جالل البياتي المالزم .4078
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-- الموصل-- قبع أبو بيت فصولة موقف هشام .4076
 الدليمي ناصر هشام .4080
لكتاب وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا / سجن العمارة/ هالل سلمان حسن .4083

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22مديرية سجن العمارة المرقم 
  الزهرة عبد عزيز هالل .4082
 .نقرة السلمان اءسجنشباط ومن  8اعتقل اثر انقالب ....( بغداد، ) المرانيعبد الغني همام  .4081
اعتقل في مقر الحرس القومي في الكاظمية بعد  (وطالب جامعي في الكاظمية بغداد، معلم) همام علي الشبيبي .4084

 (من الشبيبي) .حسن سريعالشهيد انتفاضة 
 فنانة  هناء برتو .4085

 (من عادل حبه). اعتقلت ايام االنقالب(  بغداد، خريجة كلية العلوم)األعسم  هناء شاكر  .4089

له صورة جماعية في سجن . بالسجناعتقله االنقالبيون وحكم عليه ( البصرة، عامل ونقابي) العيداني  هندال جادر .4087
 (الشبيبي(. )211صورة )نقرة السلمان 

  السلطان هوبي .4088
 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / افرام الناصرية هيام .4086

 

 حرف و
مع طفلتها  2623شباط  0زوجة الشهيد نافع يونس، اعتقلت اثر انقالب ( بغداد، مدرسة ثانوية)وابلة الشيخ  .4060

 (منيرة أوميد مع روناك رفيق. من مقابلة د). وعذبت، ومن اساليب تعذيبها منعها من رضاعة ابنتها" سرو"الرضيعة
لديه معاملة في مؤسسة السجناء . متوفي. قوبةاعتقل وسجن في النقرة وبع ....(البصرة، )وارد علي السعدون  .4063

 (هوتميل من المحامي ناصر أحمد) . السياسيين في البصرة
 الكوت_وارش كاظم معلم من اهل جصان سياسي  .4062
ونقل منه  (الموصل)القبع  ابو اعتقل في مقر الحرس القومي في بيت .....(برطلة،/ الموصل) دنحا داؤد متي والي .4061

  . الحضر الى سجن
توجد . مع شقيقاتها رضية وساجدة وشقيقها كاظم 3691شباط  8اعتقلت اثر انقالب ....( بغداد، ) وجيهة الصفار .4064

 (منيرة أوميد مع روناك رفيق. من مقابلة د) ( 27صورة )لها صور مع زيالتها في سجن النساء ببغداد 

 .بغداد/ ق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائ/ الشطرة عاجل وحيد .4065
اثر  في الكوت اعتقلت. ابعدت قبل االنقالب من كربالء ثم نقلت الى الكوت( الكوت، مدرسة)وداد ابراهيم الصافي   .4069

 (فردوس الحكيم. )أثناء وجودها في الصف لتقوم بواجبها التدريسي 2623انقالب 

 .بغداد/الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ / عناد الشطرة وداد .4067
 .ودود حميد من سجناء نقرة السلمان .4068
 وديع خليل زكي رئيس أول توفي سجن نقرة السلمان .4066
 (وصلني بالهوتميل......................... ) (، محاسبة).... وديعة دمحم حسن حبه .4300
 .تقيب المعلمين فيها/من أهالي الناصرية/ ورد السبتي .4303
 فارس عنبر ورد .4302
لها صورة توجد .  في المعتقل( ندى)زوجة الشهيد دمحم صالح العبلي ، وكانت مع ابنتها  ...(، )... وردة ماربين .4301

 .(27و 32صورة ) جماعية مع زميالتها المناضالت في سجن بغداد المركزي
، فاعواستشهد في وزارة الدقاوم االنقالبيين الفاشست ( بغداد، عقيد ومرافق الزعيم عبد الكريم قاسم)وصفي طاهر  .4304
 (الشبيبي) .373و 397صورة 
 (ظ.ميل من ع. 0690سيرفع األسم ألنها ليست من معتقلي فترة البعث االولى ) دكتور/ شاعرة/وفية ابو قالم .4305

مع زميالتها المناضالت في سجن  (32) توجد لها صورة جماعية. أبنة خال عزيز سباهي...( ، )... وفية يحيى  .4309
 (الشبيبي) .بغداد المركزي

 ناجي وفيق .4307
 على يد جبار كردي 3696في حفل جماهيري عام  في ساحة السباع استشهد..السلمان ...وليد الخالدي  .4308
من قبل عصابات الحرس القومي في مدرسة  استشهد تحت التعذيب....( الناصرية، / السماوة)وليد سيد ابراهيم   .4306

 (صور خالد. )238خالد بن الوليد في الناصرية، صورة 
 وهو الموصل في سجن الى وأرسل سنوات بعشر وحكم للعراق وسلم ايران في عليه القبض القي الجادر عبد وليد .4330
 ثانوي الخامس الصف في طالب

 المركزي الموصل سجن في الثاني عناي المحجر وليم .4333
 (الربيعيتأكيد باقر سلمان ).  اعتقل ايام االنقالب وكان ضمن مجموعة قطار الموت....( بغداد، ) عمر نظمي ديعو .4332



 

124 

 

حاول الهرب من مركز شرطة السماوة وفشل، اعدم مع ثالثة اخرين من ....( الموصل، )وعد هللا يحيى النجار   .4331

 (تأكيد عبد األمير صادق.  )2625ابناء الموصل ربيع 

الى حاكم تحقيق  20/3/2623اعتقل ايام االنقالب بموجب امر القبض الصادر في ....( علي الغربي، )وهاب حمد   .4334

  ( Krar Alameeهوتميل )(.  220وثيقة )علي الغربي 

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة ....(الحلة، ) وهاب شهيد دمحم حمزة .4335
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /وهاب عبد الحسين جار هللا .4339

 (ميل باسم كمونة. )في النجف 2623اعتقل اثر انقالب (  النجف، عامل مطعم)وهاب ماشاء هللا   .4337

 

 حرف ي
الى حاكم تحقيق  20/3/2623بموجب امر القبض الصادر في اعتقل ايام االنقالب ....( علي الغربي، )ياسر ثامر   .4338

 ( Krar Alameeهوتميل )(.  220وثيقة )علي الغربي 

أعتقل لعدة مرات من قبل الحرس -ياسر صَكر الحيدر، كان صائغا  وشخصية إجتماعية معروفة بشارع النهر ببغداد .4336
 بالكرادةالقومي في النادي األولمبي ببغداد وفي معتقل المثقفين 

الوثائق والسجالت تثبت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ / الناصرية/الفهود ياسر قاسم الفهداوي .4320
 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

وفق  2623-3-20واحيل للمجلس العرفي العسكري بتاريخ   2623سجن بعد انقالب شباط / ياسين ابراهيم علكم .4323

من االصول واطالق  255جمعيات ولم يثبت ضدهم اي دليل وتقرر االفراج عنهم وفق المادة  43ق ع ب و/32/2 المادة

 .233/624حسب قرار الحكم سراحهم ان لم يكونوا موقوفين لسبب اخر 
 .ياسين البطاط من سجناء نقرة السلمان .4322
 ياسين المصالوي .4321
  حمود ياسين .4324
 الزبيدي خضير ياسين .4325
 الشاوي خضير ياسين .4329
  سعيد خضير ياسين .4327
 (مالزم) خليل ياسين .4328
 .ياسين عيسى طالب زراعه وشقيق عمران عيسى الكوت نقره السلمان .4326
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /ياسين دمحم محسن حسن .4310
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ ياسين مجيد البياتي .4313

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 2625-2-24في  22العمارة المرقم مديرية سجن 
. 226صورة . لموصل ايام االنقالب الفاشيفي سجن ا تم اعدامه رميا بالرصاص...( الموصل، )ياسين ميكائيل دمحم   .4312

 (صور خالد)
 —الموصل--الخزرج شرطة ياقو اوراها موقف .4311
شارع الكفاح، وتنقل بين معسكر / شباط في مركز بني سعد  20اعتقل في ( بغداد، طالب)جاويد ابراهيم ادهم  ياووز .4314

اطلق . الرشيد، لجنة تحقيق الطلبة بناية جريدة االهالي، شرطة الفضل، معتقل الحرس القومي الشيخ عمر، معتقل الخيالة

 (هوتميل منه) . 2625نيسان  2سراحه 

 المركزي الموصل سجن في الثاني محجرريمة ال أبو يحيى .4315
 (تأكيد عبد االمير صادق. )شقيق الشهيد العميد داود الجنابي. اعتقل ايام االنقالب....( بغداد، ) الجنابيسلمان  يحيى .4319
 .مسيب/يحيى النصار .4317
كتاب . شباط 31شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( الفهود، معلم مدرسة ابو العالء/ الناصرية) يحيى جابر الموسوي .4318

 (الشبيبي. )217سحب اليد صورة 
حكم لستة اشهر مع ( 3013/91)رقم األضبارة  .شباط في كربالء 8اعتقل اثر انقالب ....( ، كربالء)يحيى جاسم    .4316

دمحم علي لدى ( 3صورة )الصيغة األصلية . ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41وقف التنفيذ وربطه بكفالة وفق المادة 
 (الشبيبي) !الشبيبي
كتاب سحب اليد . شباط 30شباط يوم  8اعتقله انقالبيو ( الكرمة، معلم مدرسة الوطن/ الناصرية) يحيى حسن  .4340
 (الشبيبي. )217صورة 
كتاب سحب اليد . شباط 30شباط يوم  8 واعتقله انقالبي( الكرمة، معلم مدرسة الوطن/ الناصرية)  يحيى طعمة .4343
 (الشبيبي. )217صورة 
 الخياط ناجي عباس يحيى .4342
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شباط، واحيل للمجلس العرفي العسكري الثاني  8اعتقل اثر انقالب ( مهنته؟، الصويره )يحيى عبد القادر التكريتي  .4341
 (ثيقة من سالم كامل سعدو. )وحكم عليه 2و 326/3صورة . 10/33/3694بتاريخ  413/691بقرار التجريم المرقم 

  (ميل عطا يوسف. )2623اعتقل أيام انقالب ( العزة، طالب)يحيى عناد  .4344
  .المخرج العراقي الشهير/ فائق يحيى .4345
 .جماعية( 304)له في سجن نقرة السلمان صورة  .توفى في سجن الحلة( الموصل، معلم) عبد الواحد يحيى قاف .4349
 .موصل/يحيى مدب مكاوي .4347
 قطارالأستشهد خالل رحلة والصيت  ئاعتقله االنقالبيون ونقل بقطار الموت السي( بغداد، رائد) الصفار يحيى نادر .4348
   (تأكيد لطفي شفيق). 362صورة 
 (شهداء الحزب. )على يد انقالبيي شباط استشهد تحت التعذيب( النجف، عامل)يعقوب النجار  .4346
 .يعقوب فالح من سجناء نقرة السلمان .4350
رسالة . 3691اعتقل اثر انقالب ( ابو الخصيب، ضابط احتياط خريج كلية التربية الرياضية)يعقوب عبد الرزاق  .4353

 (بريدية مجيد أحمد
 (ميل عطا يوسف. )3691من أهالي الموصل اعتقل ايام انقالب ( الكوت، مدرس)يعقوب مراد   .4352
لتمييزه عن الشخص السابق للتأكد من عدم ذكر مدينته عند االعتقال أرجو )  مسيحي كردي مدرس مراد يعقوب .4351
 (الشبيبي/ التكرار
اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله / الناصرية/السوق يعقوب موسى .4354

 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
رية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مدي/ الناصرية/السوق يعقوب يوسف .4355

 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
  (الشبيبي. 13/1/2035ربما هو نفس الشخص اعاله ) .من سجناء نقرة السلمان يعقوب يوسف .4359
في مقر عصابات الحرس القومي في النجف، صورة  استشهد تحت التعذيب....( النجف، )يعقوب يوسف الترك   .4357
 (صور خالد. )220

تأكيد عزت يوسف )  .98  97عام  سجن نقرة السلمان(  عين كاوة، عريف قوة جوية) ميخائيل يلدا رحيم .4358
 (اسطيفان
أحيل الى محكمة عسكرية .  2/4/25ولغاية  20/2/23اعتقل في ( بغداد، معلم)ييلماز عمر جاويد ابراهيم ادهم  .4356

تنقل بين شرطة بني سعد، شارع الكفاح، االمن . باالفراج 20/7/25اصدرت المحكمة قرارها في . يرأسها العقيد عباس فرحان

 (من ياووز جاويدهوتميل ) .... العامة، معسكر الرشيد، شرطة الفضل 
حكم لستة اشهر ( 3013/91)رقم األضبارة  .شباط في كربالء 8اعتقل اثر انقالب ( معلم كربالء)يوسف ابو طحين  .4390

لدى دمحم علي ( 3صورة )الصيغة األصلية . ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41مع وقف التنفيذ وربطه بكفالة وفق المادة 
 (الشبيبي) !متوفي. الشبيبي
-- الموصل-- قبع أبو بيت قلو موقف اسحق يوسف .4393
 المركزي الموصل سجن في الثاني جاوري المحجر اسطيفان يوسف .4392
 النعيمي عباس السيد يوسف .4391
له صورة جماعية في السجن . سجن السلمان—الموصل--الخزرج شرطة موقف( الموصل، شاعر) الصايغ  يوسف .4394

 (70و 77)

 .الفنان الكبير/ يوسف العاني .4395
 (تأكيد ناصر الثعالبي).  اعتقل ايام االنقالب، من سجناء نقرة السلمان....( الزبير، ) المبيض يوسف .4399
 حسن يوسف .4397
 !(ظروف االستشهاد مجهولة)(. شهداء الحزب)؟؟ !!أستشهد بعد االنقالب (مهنته؟؟كويسنجق، )يوسف حنا كريم   .4398
 .بغداد/والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / الشطرة ساجت يوسف .4396
-- الموصل-- قبع أبو بيت سعيد موقف يوسف .4370
 (النقرة سجن في واحدة ليلة)زوري سلمان يوسف .4373
وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ يوسف سلمان زردي .4372

 .سراحهم بعد انتهاء محكوميتهمالذي نص على اطالق  2625-2-24في  22مديرية سجن العمارة المرقم 
 . جماعية( 17)من مجموعة قطار الموت، له في سجن النقرة صورة (   اول م ، )....النعيمي  يوسف شاكر .4371
 .السّدة خلف الصباحي معتقل فسم العالي اللغات معهد طالب/صليوة شيت يوسف .4374
-- الموصل -- الشط باب عبو موقف يوسف .4375
   .0690أعتقل اثر انقالب (  وعميد كلية التربية. بغداد، د) يوسف عبود .4379

 (عن ابو الحب) .شباط 8اثر انقالب  اعتقل في كربالء (كربالء، معلم) يوسف عصفور .4377
 ,العسكرية الطيران مدرسة في طالب /واحد رقم وسجن الحلة الرمادي وسجن سجن رشيد عيسى يوسف .4378
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  فرنسيس يوسف .4376
 المعتقلين بعد حركة حسن سريعرضا من  قاسم يوسف .4380
 يوسف كركوش شيخ .4383

 (هوتميل لطفي شفيق. )سنوات 5محكوم . 2623شباط  0اعتقل اثر انقالب ( ، مالزم)...يوسف منصور  .4382

 .جماعية( 42)توجد له في سجن الحلة صورة ....( ،)....يوسف يونس   .4381
  االسدي يونس .4384
ليس من  .20و 27كان في سجن نقرة السلمان عامي   !2625اعتقل صيف ...( القوش، )   كريش الياس يونس .4385

 (تأكيد عزت يوسف اسطيفان) .الشبيبي/ 2623معتقلي انقالب البعث عام 

 .في الموصل2623شباط 0اعتقل بعد انقالب / يونس حسون .4389
 سجن خمسة اشهر تللسقف قرية اهالي اصمان من شعيا يونس .4387
اعتقل في القاعدة البحرية في البصرة وكان في سجن النقرة ( الموصل، رائد مدفعي) -ابو فارس- مجيد يونس .4388

 (تأكيد عبد االمير صادق). 20والحلة والرمادي واطلق سراحه عام 
  (نقيب) محمود يونس .4386
 (األسم الكامل رجاء) في قضية الطابعة.من سجناء نقرة السلمان. يونس والد عبد الوهاب .4360
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 باصداره الحكم بالسجن على 22/3/3694قرار المجلس العرفي العسكري األول بتأريخ . 3صورة 

 بتظاهرات االحتجاج 3691شباط  8مجموعة من المناضلين من مدينة كربالء لتصديهم ألنقالب 
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سجن الحلة وسط ساحة  .2صورة 
من . 35/32/3694السجن الجديد في  

المربي  عبد الصمد العاني،: اليمين
علي دمحم الشبيبي، حسن لطيف  الراحل

 هاتف بيده، دمحم فخري الحكيم العميدي،
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

سجن الحلة وسط ساحة السجن الجديد  .1صورة 
اسماعيل عرب، : من اليمين. 10/33/3694في 

عبد الخالق  علي دمحم الشبيبي،المربي الراحل 
 حمزة عبود ،..؟..
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 خلف الباب الرئيس للقلعة الجديدة في سجن الحلة .4صورة 
 المربي الراحل علي دمحم الشبيبي .32/32/3694
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بجانب الراحل علي دمحم الشبيبي  8/9/3694سجن الحلة  .5صورة 
 .ةالجديد القلعة سجن وسط لده دمحم فيو
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 1/5/3695 وسط سجن القلعة الجديدة في سجن الحلة .9صورة 
المربي الراحل علي دمحم الشبيبي يتوسط بناته احالم ونوال اثناء 

           .الزيارة الشهرية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

دمحم : من اليمين. 3694 ، قسم القلعة الجديدة عامسجن الحلة .7صورة 
   وحسن لطيف العميدي الشبيبيعلي دمحم المربي الراحل فخري الحكيم، 
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 القلعةسجن الحلة وسط ساحة  .8صورة 
من  الواقفون 36/7/3694في  ةالجديد
رشيد الترف، صاحب حسين، : اليمين

صاحب جاسم البلداوي، كاظم الناصر، 
كريم عيسى، : الجالسون .حميد حلوائي

علي دمحم الشبيبي، حسين المربي الراحل 
 .عبد الرزاق

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
سجن الحلة وسط ساحة  .6صورة 
دمحم علي  8/9/3694في  ةالجديد القلعة

الشبيبي يغسل مالبسه وخلفه يظهر 
 الشاي( مقهى)جزء من 
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 سجن الحلة خلف باب سجن .30صورة 
 34/32/3694في  ةالجديد القلعة

 اليسار الثالث منمجموعة من المناضلين 
 علي دمحم الشبيبي المربي الراحل

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

سجن الحلة وسط ساحة  .33صورة 
 35/32/3694في  ةالجديد القلعة

دمحم الشيخ علي : من اليمين الواقفون
الجواهري، حاتم أسد الترك، علي دمحم 

صاحب ، الشبيبي، داوود سلمان الدالل
. عزيز حموزي، طالب فخر الدين

غني حسن شبع، كامل عبد  :الجالسون
 هللا شيرواني
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ام )كرور  حوري -2 ،(كركوك)لطيفة توفيق -3. 91/94في سجن بغداد المركزي عام  مجموعة من المناضالت .32صورة 

مطرود حسنة  -9القصاب،  دمحم لطيف رهيبة -5 ماري داوود ، -4جمال الحيدري،  الطفلة نادية -1، (الشهيد دمحم الخضري
أخت )ظهيرة الكبيسي  -8، (أدمون يعقوب زوجة الشهيد)ماركريت فليب  -7 ،(مطرود من الناصرية بنت الشيخ)الشمخاوي 

 عبد الستار نجاة -33فاضلة جاسم عمارة،  -30، (أخت الشهيد فاتح الجباري)الجباري  داود سنية -6 (رافع الكبيسي الشهيد
فكتوريا حنة من البصرة  -34 آمنة صادق من البصرة، -31،  (هاشم االلوسي الشهيدزوجة )جليلة كامل  -32من العمارة، 
 -37، (بنت الشهيد دمحم صالح)ندى العبلي  الطفلة -39، (زوجة الشهيد دمحم صالح العبلي) وردة ماربين -35أخت مانو، 
 تماضر الحكيم، -20، (ابن صبرية عبد هللا)الطفل كامران  -36 سهام العبيدي، -38،  (أم كامران من كركوك) صبرية عبد هللا

نجلة عبد هللا  -21 ،(بنت خال الشهيد صبحي سباهي من العمارة)وفية يحيى  -22 (ابن تماضر الحكيم)الطفل عمار محي  -23
 حذام حسن النهر -24 (معلمة من العمارة)

 
 

 
 
 

 القلعةسجن الحلة وسط  .31صورة 
: الواقفون من اليمين 3694عام  ةالجديد

، (النجف)، غني حسن شبع مجهول االسم
المربي الراحل ، (الناصرية)حسن ابراهيم 

، (المسيب... )محمود الشبيبي،  علي دمحم
، طوشي حياوي، (الناصرية)موسى سبتي 

بدري : الجالسون اصر سجين عادي،ن
جاسم حمادي  ستار السامرائي،

علي ، (حالق)، جاسم حمادي (ناصرية)
 (الناصرية)خلف  الحالق، فاخر
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بقية ، علي دمحم الشبيبي المربي الراحل في الوسط 39/7/3694في  ةالجديد القلعةسجن الحلة وسط ساحة  .34صورة 
 االسماء غير مدونة؟

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
سجن الحلة وسط ساحة  .35صورة 
الجالس  34/5/3694في  ةالجديد القلعة

األول من اليسار دمحم علي الشبيبي، 
في المقدمة  والجالس الثالث من اليسار

 (المعلم من كربالء)حسين عبد الرزاق 
 بقية االسماء مجهولة؟؟
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علي دمحم المربي الراحل اسماعيل عرب، : من اليمين 10/33/3694في  ةالجديد القلعةسجن الحلة وسط ساحة  .39صورة 
 عباس عساف وفي الخلف حمزة عبود ،..؟؟..الخالق  خلفه عبد لحالق، غني حسن شبع،االشبيبي، علي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 القلعةسجن الحلة وسط ساحة  .37صورة 
أثناء تفتيش الردهات من قبل  3694 ة عامالجديد

إدارة السجن، حيث يبقى السجناء في ساحة 
 خليل الجنابي -3: اليمينالجالسون من . السجن

حليم أحمد  الشهيد -1الشهيد حميد شلتاغ  -2
الشهيد قاسم  -7شوكت  علي عرمش -9البغدادي 

بقية األسماء . علي دمحم الشبيبي -8 .ناجي حمندي
 !غير مدونة
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، 3)تظهر في الخلف من اليسار القواويش  34/32/3694سجن نقرة السلمان، وسط ساحة السجن الجديد، في  .38صورة 
والجالس من اليسار  .جبر الخميسيعبود ، جبار داودمؤيد  من الموصل  دمحم علي الشبيبي،: الواقفون من اليمين (1، و2

 (مجهولة)بقية االسماء غير مدونة  .جاسم عبود
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

سجن نقرة السلمان،  .36صورة 
وسط ساحة السجن الجديد، في 

من  الواقفون 34/32/3694
الراحل خلف جودة، خضير : اليمين

. عباس السماوي، كريم حسين
دمحم علي : من اليمين الجالسان

 الشبيبي، خليل الفخري
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

سجن نقرة السلمان،  .20صورة 
السجن الجديد بين الحمامات وجدار 

 34/32/3694القلعة القديمة ، في 
عبد األمير : لواقفون من اليسارا

أبو ) حسون مهديعبد القنبر، الفالح 
دمحم : الجالسان من اليسار  ،(أسلم
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 !االسماء االخرى مجهولةعلي الشبيبي، 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

سجن نقرة السلمان، السجن  .23صورة 
 ، في أحتفاالت 1و 2الجديد بين قاووش 

السجناء بذكرى تأسيس الحزب الشيوعي 
الواقف االول من اليسار  13/1/3695بتاريخ 

والثالث من اليسار دمحم علي  بيمان سعيد،
الشبيبي، والجالس االول من اليسار غانم 

 ؟!مجهولةبقية االسماء ال . الخياط 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

سجن نقرة السلمان، . 22صورة 
بجانب ( الحديقة)السجن الجديد في 

. ، السجناء كربالئيونالحمامات
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 الجالس محمود الصافي . سعد بدكت، دمحم علي الشبيبي، الراحل سالم عودة: من اليمين الواقفون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

في  ةالجديد القلعةسجن الحلة،  .21صورة 
 -2. خليل الجنابي -3: اليمينمن  34/4/3694

 -4. حليم أحمد البغدادي -1 قاسم ناجي حمندي
علي عرمش  -5. علي دمحم الشبيبيالمربي الراحل 

  الجالس مجهول االسم .علي رديف-9.شوكت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

الشهيد الخالد جمال . 24صورة 
الحيدي وزوجته المناضلة نرجس 

 الصفار
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المناضلة نرجس الصفار  .25صورة 
وابنها الشهيد فاضل يحمل شقيقته 

 الصغيرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 .بغداد/ في سجن النساء .29صورة 
حسنة مطرود  -3: من اليسار الواقفات

حوري كرور ام الشهيد  -2 .الشمخاوي
 -4. زكية شاكر جواد -1. دمحم الخضري

نرجس  -5. رهيبة دمحم لطيف القصاب
 -7. روضة عبد اللطيف -9. الصفار

صفية  -8. الحيدري الطفلة نادية جمال
شاعرة شعبية من ( موسى  ام)دمحم 

. فضيلة المراني -3: الجالسات. السماوة
الطفل  -1. الطفلة انتصار ابنة فضيلة -2

الطفلة  -5. وفية يحيى -4. ابن فضيلة



 

141 

 

 ندى دمحم صالح العبليالطفلة  -7. جنينة الجاللي -9. ليلى جمال الحيدري
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

شباط  8سجينات شيوعيات بعد انقالب البعث في  .27صورة 
فضيلة : من اليمينالواقفات . سجن النساء في بغداد .3691
فاضلة جاسم  زكية شاكر، ، حسنة مطرود الشمخاوي،المراني

وجيهة الصفار، الطفلة ندى : الجالسات. عمارة، جنينة الجاللي
  وردة ماربين زوجة الشهيد دمحم صالح العبلي وأخت  العبلي،

  .ينالشهيد حنا مارب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
في سجن نقرة  .28صورة 

بالقرب  .3699السلمان عام 
 .من الجدار الجنوبي

عبود كريم عباس : من اليمين 
 الشهيد نفل، الكسان البير،

جواد عطية، علي عرمش  
 ولطفي حاتمشوكت 
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. في سجن نقرة السلمان .26صورة 
سليم  -2علي عرمش شوكت،  -3

 -4 ،دمحم جميل الرحبي -1 اسماعيل،
 -9 سامي درويش، -5 سامي وادي،

مجهول  -7 ،صاحب غني الخناق
 -6 سامي دمحم علي، -8  ،االسم

كاظم  اليمينواألول من  البيرالكسان 
 معارج
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 ماري اسكندر القروي، جمال صالح علي،: بحق 9/9/3694بتاريخ قرار حكم صادر . 10صورة 

 عبد العزيز غفوري الشيخلي،
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 : بحق 9/9/3694قرار حكم صادر بتاريخ . آ 10رفم ل تابعة صورة

 ماري اسكندر القروي، جمال صالح علي، عبد العزيز غفوري الشيخلي،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

144 

 

 
 
 
 

 
 بحق غريب ميخائيل 39/32/3694حكم صادر بتاريخ فرار بتخفيض  13صورة
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  13 صورة تابعة لرقم
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سجن الحلة عام . 12صورة 
علي عرمش  : ليمينمن ا. 3695
اسامة . مهدي زينل. شوكت

خليل ابراهيم فليح . جلميران
 الجنابي

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

سجن الحلة عام . 11صورة 
الرئيس للقلعة خلف الباب  3695
األول من اليمين قاسم . الجديدة

ناجي حمندي والثاني من اليسار 
الرجاء من  علي عرمش شوكت

 يعرف بقية األشخاص الكتابة لي
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في سجن  2623نهاية عام . 34صورة 

جبار عبود، : من اليسار. نقرة السلمان

عاصم عبد الرزاق عزت، جميل منير  و 

 هللا علكعبد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في سجن  2623نهاية عام . 35صورة 

عاصم عبد : من اليسار. نقرة السلمان

 الرزاق عزت، جبار عبود و عبد هللا علك
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سجن نقرة السلمان . 32صورة  

: اليسار الواقفون من  2624/2625

الثاني مجهول  ،األول عبد هللا علك خلف

الرابع ، عزيز سباهي خلفلث الثا. األسم

: الجالسون من اليمين .مجهول األسم

 ، عاصم عبد الرزاق عزتعبود لفته

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

سجن نقرة السلمان . 37صورة 

مجموعة من المناضلين . 2624

الذين نقلوا بقطار الموت السيء 

خالد الخالدي، : من اليسار. الصيت

جبار خضير الحيدر، الدكتور رافد 

أديب، كنعان العزاوي صبحي 

 .ويوسف شاكر النعيمي
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. 2623سجن الحلة . 30صورة 

 حسين علي السعدي ومحسن طراد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األول  الواقف. سجن الحلة. 36صورة 

في الوسط  من اليسار جمعه غويلي،

األول من اليسار  .بالنظارة علي الحالق

في خط الوسط الشاعر نزار صعصع 

األول من اليسار  الجالسونو. القريشي

ناجي زرزور، الثاني علي عبد تبينه و

. والثاني من اليمين ناجح من الحي

وأكثر المتواجدين في الصورة من 

يرجى من يعرف أسماء  !محافظة واسط

  .من في الصورة أو بعضها الكتابة لي
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سجن الحلة القلعة الجديدة في . 40صورة 

. من اليسار عارف مجيد. 20/22/2624

الراحل المهندس شاطي عودة، جاسم 

 .المنكوشي وحامد ابراهيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األول من . سجن الحلة. 42صورة 

اليمين عبد األئمة هادي، والثالث 

بقية االسماء غير  .عارف مجيد

باالمكان ان يكتب لي من  معروفة؟

 .يعرفهم
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سجن الحلة . 42صورة 

سالم  .صعصع نزار. 20/4/2624

. سامي كزار. كاظم مطرود. العطار

ناجح .مكي السماوي. رحيمه داود

. عارف مجيد. كاظم حمود.صيهود

ناصر  .يوسف يونس .داود سلمان

 طالب. زرزور ناجي. خضر

 .(اليسارالصف الثاني األول من )بدر

األسماء وصلتني دون مجيد الرهيمي 

؟ يرجى من !االشارة الى التسلسل

حسب  يشخص بعضها الكتابة لي

 .تسلسلها

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

سجن الحلة خلف الباب الرئيس . 43صورة 

 . من اليمين عارف مجيد. للقلعة الجديدة
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سجن الحلة خلف الباب . 44صورة 

من اليسار . الجديدةالرئيس للقلعة 

 .عارف مجيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من . سجن الحلة خلف الباب الرئيس للقلعة الجديدة. 45صورة  

 اليمين عارف مجيد، وماجد كاظم
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سجن الحلة خلف الباب .  42صورة 

من اليسار عارف . الرئيس للقلعة الجديدة

 ن؟؟يوآخر مجيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سجن الحلة خلف الباب .  47صورة 

نزار  اليمينمن . الرئيس للقلعة الجديدة

القريشي،  شاكر عبد الحسين، عارف 

  الزرزور( أو ناجح؟)ناجي  مجيد،
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الجالس  .سجن الحلة. 40صورة 

 الثاني من اليمين نزار صعصع

مجموعة من السجناء ، الصورة بدون 

بعضها ارجو أسماء، من يعرف 

  .الشبيبي/ الكتابة لي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الواقف  .سجن الحلة. 46صورة 

الثاني من اليمين علي عبد تبينه، ثم 

 .نزار صعصع والسابع ناجي زرزور،

والجالس االول من اليمين سالم 

مجموعة  .العطار وليه عارف مجيد

من السجناء ، الصورة بدون أسماء، 

/ الكتابة ليمن يعرف بعضها ارجو 

 .الشبيبي
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الواقفون  .سجن الحلة. 50صورة  

من اليمين الثالث علي عبد تبينه، 

الجالس في  .والخامس ناجي زرزور

الخلف األول من اليسار عارف مجيد 

الجالس األول من اليمين سالم  ،

الصورة بدون أسماء، من  .العطار

/ يعرف بعضها ارجو الكتابة لي

 الشبيبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

الوقفون من  .سجن الحلة. 52صورة  

اليمين األول نزار صعصع والثاني 
الجالس في الوسط  ....سالم العطار 

 الجالس في خط .بالمقدمة عارف مجيد
. الوسط األول من اليسار ناجي زرزور

 الصورة بدون أسماء، من يعرف 
 بعضها ارجو الكتابة لي/ الشبيبي. 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الواقف من . سجن الحلة. 52صورة  

وفي الخلف . اليسار عارف مجيد

الصورة بدون  .بالنظارات علي الحالق

 أسماء، من يعرف بعضها ارجو الكتابة لي

 .-الشبيبي-الناشر / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سجن الحلة، القلعة . 53صورة  

من اليمين . 22/22/2624الجديدة 

وليس كما مذكور في أصل الصورة )

سعدي، تركي  (الشبيبي!/ من اليسار

عجيم، ماجد كاظم، عارف مجيد، 

علي الحالق، محسن الطائي، رحمن 

 .منخي ومرقص يوسف
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من اليمين عبد األئمة . 25/22/2624سجن الحلة، . 54صورة  

 هادي، جاسم المنكوشي وعارف مجيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة  55 سجن الحلة. من اليسار عارف مجيد، في الوسط  

 مجهول األسم وماجد كاظم
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 صورة  52. الموقف العام. من اليمين عارف مجيد بقية االسماء 

 مجهولة؟؟؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من اليمين . 23/2/2627بغداد في /الموقف العام . 57صورة  

.عارف مجيد ودمحم صباح  
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بغداد في / الموقف العام. 50صورة  

هادي شهيد، عارف . 27/2/2627

 .مجيد وجبار معروف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 2623سجن الحلة . 56صورة 

عبد األئمة : يظهر في الصورة كل من

هادي، فرج لفته، غريب القروي، 

حاتم حمزة، مظهر علي الدليمي 

 .وفخري عبد الهادي
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خالل الزيارة . 26/4/2627بغداد في / الموقف العام. 20صورة  

والثالث مجهول ، من اليمين عارف مجيد وحسن حمزة. العائلية

 .االسم

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

سجن نقرة السلمان  . 22صورة  

في الوسط سليم الفخري، : الواقفون

األسماء   .الثاني من اليسار عارف مجيد

 .االخرى مجهولة

 

 

 

 
 
 
 
 



 

161 

 

 

 

 

 المالزم الطيار عدنان السامرائي  . سجن نقرة السلمان. 22صورة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في وسط ساحة سجن نقرة . 23صورة  

على اليسار تظهر  القواويش . السلمان

-2)وتقابلها القواويش ( 5-2)الخمسة 

 .الخامس من اليسار عارف مجيد(. 20

الرجاء من . بقية االسماء مجهولة

 الشبيبي/ يعرفهم يكتب لي
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. في سجن نقرة السلمان .24صورة  

مع كأس ( ابوقاعدة)كاظم فرهود   -2

 -3صادق جعفر الفالحي  -2. الشاي

عبود كريم عباس  -4. عارف مجيد

الرجاء . بقية االسماء مجهولة. نفل

 الشبيبي/ يكتب ليمن يعرفهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. في سجن نقرة السلمان. 25صورة  

الرجاء من يعرفهم . االسماء مجهولة

 الشبيبي/ لييكتب 
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. في سجن نقرة السلمان. 22صورة  

بقية . عارف مجيدالجالس من اليمين 

الرجاء من يعرفهم . االسماء مجهولة

 -الشبيبي-الناشر / لييكتب 

 

 

 

 

 

 

 

 

. في سجن نقرة السلمان. 27صورة  

 بقية. مجيدعارف  اليسارمن  الواقف

الرجاء من يعرفهم . االسماء مجهولة

 -الشبيبي-الناشر / يكتب لي
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/ أعتقد في الموقف العام. 20صورة  

الرجاء . االسماء مجهولة. بغداد؟؟؟

-الناشر / من يعرفهم يكتب لي

 -الشبيبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وسط ساحة سجن نقرة . 26صورة  

اليمين عارف الثاني من . السلمان

الرجاء . بقية االسماء مجهولة. مجيد

 -الشبيبي-الناشر / من يعرفهم يكتب لي
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وسط ساحة سجن نقرة . 70صورة  

من اليسار عارف الثالث . السلمان

الرجاء . بقية االسماء مجهولة. مجيد

 -الشبيبي-الناشر / من يعرفهم يكتب لي

 

 

 

 

 

 

 

 

في سجن نقرة السلمان  .72صورة  

ما بين قاووشين ومن بعيد يظهر أحد 

الجالس . قواويش الجهة األخرى

الثالث من اليمين النقيب . عارف مجيد

بقية االسماء . غسان عبد الحسين

الرجاء من يعرفهم يكتب . مجهولة

 -الشبيبي-الناشر / لي
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السلمان في سجن نقرة . 72صورة  

الحمامات ومنطقة غسل بالقرب من 

الجالس من اليمين عارف . المالبس

وبجانبه جبار الحاج عباس  مجيد

. بقية االسماء مجهولة. المعروف

-الناشر / الرجاء من يعرفهم يكتب لي

 -الشبيبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المكان مجهول ربما نقرة . 73صورة  

الواقف . ؟!!2627السلمان بعد عام 

 " الراكب"و عارف مجيدمن اليمين 

بقية  جبار الحاج عباس المعروف

الرجاء من يعرفهم . االسماء مجهولة

 -الشبيبي-الناشر / يكتب لي
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 .في سجن نقرة السلمان .74صورة  

الثاني جبار الحاج عباس : من اليمين

غسان عبد  المالزمالثالث و المعروف

الحسين، الواقف في الوسط عارف 

الرجاء . مجهولة بقية االسماء. مجيد

 -الشبيبي-الناشر / من يعرفهم يكتب لي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في سجن نقرة . 75صورة  

 .تشريب باقالء على بيض. السلمان

الرجاء من يعرفهم . االسماء مجهولة

 -الشبيبي-الناشر / يكتب لي
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في اعتقد المكان مجهول، . 72صورة  

، احد مالحق الردهات في سجن النقرة

الستائر وأواني الطبخ وضيق  لوجود

الواقف من اليمين   .(الشبيبي! )المكان

. بقية االسماء مجهولة. عارف مجيد

-الناشر / الرجاء من يعرفهم يكتب لي

 -الشبيبي

 

 

 

 

 

 

 

الوسطى مايس / سجن الحلة. 77صورة  

: الواقفون. دائما من اليمين .3699

مجهول  .يوسف الصائغ. فاضل ثامر

 .مظفر النواب. الجويجاسم  .االسم؟

نعيم . هاشم صاحب: الجالسون في الخلف

 .الفريد سمعان. بدوي

قدير  صادق :الجالسون في المقدمة

 .زهدي الداوودي. هاشم الطعان. الخباز
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في . سجن نقرة السلمان. 70صورة 

 يوسف الصائغالوسط الشاعر 

 مجيدوالواقف األول من اليسار عارف 

. والثالث جبار الحاج عباس المعروف

الرجاء الكتابة . بقية االسماء مجهولة

-الناشر /  .لي عن بقية االسماء

 -الشبيبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فريق . سجن نقرة السلمان .76صورة 

. 0/7/2627كرة القدم للسجناء في 

. عارف مجيد -2: الجالسون من اليمين

 -3. طيار هيلكوبتر ناجي النهر -2

بقية . يعقوب جورج -4مجهول االسم 

الرجاء الكتابة لي عن . االسماء مجهولة

 -الشبيبي-الناشر /  .بقية االسماء
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أحد . سجن نقرة السلمان. 00صورة 

فرق كرة القدم للسجناء في 

الواقف الخامس من . 2625/2622

 -البصرة–سعيد اليمين عدنان دمحم 

الرجاء الكتابة . بقية االسماء مجهولة

-الناشر /  .لي عن بقية االسماء

 -الشبيبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الواقف  .الحلةفي سجن . 02صورة 

 الشاعر الفريداألول من اليسار

مع فريق كرة القدم في  سمعان

ويظهر في الصورة الشاعر ، السجن

مظفر النواب ونعيم بدوي وهاشم 

الطعان وزهدي الداوودي ومنعم 

وفاضل المخزومي  وهشم صاحب 

الرجاء . بقية االسماء مجهولة .ثامر

/  .الكتابة لي عن بقية االسماء

 -الشبيبي-الناشر 
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سجن نقرة . 02صورة  

السلمان، بعض السجناء 

، األسماء غسلون مالبسهمي

الرجاء الكتابة لي . مجهولة

-الناشر /  .عن بقية االسماء

 -الشبيبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سجن نقرة السلمان عام . 80صورة 

، مجموعة من السجناء 99/97

العاملين في المطبخ وهم فوق سطح 

المطبخ ويظهر من بعيد بعض أجزاء 

الواقف . وسط الصحراءقرية السلمان 

الثاني من اليمين عدنان دمحم سعيد 

الرجاء الكتابة لي . االسماء مجهولة؟

-الناشر /  .عن بقية االسماء

 -الشبيبي

 

 

 

 



 

172 

 

 

 

 

 

 

سجن نقرة السلمان عام . 84صورة 

مجموعة من السجناء يحضرون . 0699

وجبة الطعام في مطبخ السجن يتوسطهم 

الألسماء االخرى . السعيدعدنان دمحم 

الرجاء الكتابة لي عن بقية   .مجهولة

 -الشبيبي-الناشر /  .االسماء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورة من داخل السجن، . 82ورة  ص

أعتقد )اسم السجن لألسف لم يذكر 

نقرة السلمان فالبناء من 

كما لم تذكر األسماء ( الشبيبي/الحجر

الرجاء الكتابة لي عن   .وال السنة

 -الشبيبي-الناشر /  .بقية االسماء

 

 

 

 

 



 

173 

 

 

 

 

 

 سجن نقرة السلمان،. 89صورة  

جبار الحاج الواقف الثاني من اليسار 

لم تذكر األسماء وال  عباس المعروف

الرجاء الكتابة لي عن بقية   . السنة

 -الشبيبي-الناشر /  .االسماء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سجن نقرة السلمان، . 87صورة  

بجانب سور السجن وبقرب احدى 

من اليسار الواقف األول . الربايا

بقية األسماء . عارف مجيد

الرجاء الكتابة لي عن   .مجهولة؟

 -الشبيبي-الناشر /  .بقية االسماء

 

 

 

 

 

 

 



 

174 

 

 

 

 

 

 

 

 

أعتقد سجن نقرة . 88صورة  

الرجاء   .السلمان، األسماء مجهولة؟؟

الناشر /  .الكتابة لي عن بقية االسماء

 -الشبيبي-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عارف  –صح النوم . في أحدى ردهات سجن نقرة السلمان. 86صورة 

ألن قبل هذه  99أعتقد ان الصورة بعد عام ولكن لم يذكر التأريخ . –مجيد 

الفترة لم يكن مثل هذا المتسع للنوم، حيث أصبحت حصة السجين من 

 (دمحم الشبيبي!! )سم فقط 43عرض المسافة 
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الواقف األول . العمارةسجن . 63صورة 

من اليسار حميد غضبان والثاني عبد 

  .األسماء مجهولة بقية  النبي كريم 

/  .الرجاء الكتابة لي عن بقية االسماء

 -الشبيبي-الناشر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سجن نقرة السلمان . 60صورة  

دمحم علي الشبيبي والمناضل . 0694

عبد المهدي )الفالحي أبو أسلم 

 (حسون
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في السجن كانون اول . 65صورة  

اسم السجن واالسماء  ؟0690

الرجاء الكتابة لي عن   . ؟!!مجهولة

 -الشبيبي-الناشر /  .بقية االسماء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسم السجن في السجن؟ . 60صورة 

  . ؟!!واالسماء والتاريخ مجهولة

/  .الرجاء الكتابة لي عن بقية االسماء

 -الشبيبي-الناشر 
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ذار ا 00نقرة السلمان في . 64صورة 

عبد -0: الواقفون من اليمين. 0692

مجهول  -0. رزاق سبيس-5. شمران

ابراهيم  -2. شكر شريف -4. االسم

. احمد الرضي شقيق الشهيد سالم عادل

 -5. ؟... -0: الجلوس من اليمين... 

 -2؟ .... -4؟ ....-0. معن جواد العامري

  .االسماء االخرى مجهولة .مسلم سبتي

/  .الرجاء الكتابة لي عن بقية االسماء

 -الشبيبي-الناشر 

 

 

 

 

 

 

 

مكان السجن والتأريخ . 62صورة 

الرجاء   .مدونة؟واالسماء غير 

/  .الكتابة لي عن بقية االسماء

 -الشبيبي-الناشر 
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. امام الباب الرئيس للقلعة الجديدة. 3695سجن الحلة عام . 69صورة  

 .الراحل خيري يوسف الحيدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. سجن نقرة السلمان .آ 69صورة  

لطفي سعيد الشخص المعلم بدائرة هو 

  .واالسماء مجهولة؟؟ بقية .شفيق

/  .الرجاء الكتابة لي عن بقية االسماء

 -الشبيبي-الناشر 
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سجن نقرة . 67صورة  

السجناء يمارسون . السلمان

االسماء . لعبة كرة القدم

الرجاء الكتابة لي عن  مجهولة؟

-الناشر /  .بقية االسماء

 -الشبيبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. سجن نقرة السلمان. 68صورة  

 . جمعة الالمي
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. سجن نقرة السلمان. 66صورة 

االسماء . السجناء يمزحونمجموعة من 

الرجاء الكتابة لي عن بقية  مجهولة؟؟

 -الشبيبي-الناشر /  .االسماء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سجن نقرة السلمان . 033صورة  

الشهيد جواد عطية . 0699عام 

 علي عرمش شوكت وعلى يمينه
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سجن نقرة السلمان . 303صورة  

 34بمناسبة ذكرى ثورة  3699عام 

فريق السجناء لكرة . 3658تموز 

القدم يستعد للمباريات مع فريق بلدة 

: الواقفون من اليسار. نقرة السلمان

الفقيد صاحب غني، ابراهيم الياس، 

، مجهول االسم علي عرمش شوكت،

. تحسين فايق، الراحل جورج يعقوب

جميل : الجالسون من اليسار

المشهداني، الشهيد عواد حريجه، 

الرجاء الكتابة لي عن . ابراهيم حسن

 -الشبيبي-الناشر /  .بقية االسماء

 

 

 

 

 

 

 

سجن نقرة . 302صورة  

السلمان قرب القلعة القديمة في 

ذكرى تأسيس الحزب  في 

من اليسار . 13/1/3694

سعدون مطر، عبد علي خليفة، 

 .وعبد العظيم
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سجن نقرة السلمان . 301صورة  

: الواقفون من اليسار. 3694

القاص عيسى عبد الملك، خضير 

الجالس االول .عباس السماوي، 

بقية . على اليسار عادل جرجيس

االسماء من اهالي السماوة ولكن 

الرجاء الكتابة لي عن  غير مدونة؟

 -الشبيبي-الناشر /  .االسماءبقية 

 

 

 

 

 

 

 

 

سجن نقرة . 304صورة 

من اليمين المربي . السلمان

قاف، والكادر  يىالشهيد يح

المهدي حسون الفالحي عبد 

، النقابي ( كربالء/ابو أسلم)

صادق جعفر الفالحي ومدرس 

اللغة الروسية صالح 

  .الخزرجي
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من  37صفحة . 305صورة 

الخدمة العسكرية للسجين دفتر 

 .طارق سعد العبيدي
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مذكرة أمر . 309صورة 

بالحبس بحق طارق سعد 

العبيدي صادرة من المجلس 

 .العرفي العسكري الثاني
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تخص السجين . 307وثيقة 

السياسي والكادر الفالحي عبد 

 (-ابو حسام- كرم)كريم الواحد 
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 علي الغربي 14/91قرار حكم بحق شهاب أحمد ورفاقه بالقضية المرقمة . 308وثيقة 
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 ( 32 -3)قرار حكم بحق تسلسل . 306وثيقة 
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 (6 -3)قرار حكم بحق تسلسل . 330وثيقة 
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 (32 -3)قرار حكم بحق تسلسل . 330وثيقة 
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سجن نقرة السلمان في عام . 333صورة 
الكادر الفالحي كاظم فرهود . (98 -97)

 . وعلى يمينه علي عرمش شوكت
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

سجن نقرة . 332صورة 

أثناء  24/4/3694السلمان في 

 بين الردهات، مشاهدة كرة القدم

الرئيس  -3 :وهذه بعض األسماء

 -2. األول نوري مجيد موسى

 .الزعيم ابراهيم الجبوري

 -4. المالزم أول قاسم جراد -1

.  الرئيس األول باقر عبد الحسين

 المالزم األول ابراهيم -5

اآلخرون مجهولة . مشعل

أسماؤهم، أرجو لمن يعرفهم 

 .الشبيبي/ الكتابة لي
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سجن نقرة السلمان في شباط . 000صورة 

عدنان عبد الصاحب مال  -0: من اليمين. 0692

 -0عبد االمير عبد الرزاق شندي،  -5عمران، 

 دمحم حسين رشيد  -4مجيد أحمد دمحم 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

سجن نقرة السلمان في شباط . 004صورة 

فاروق  -0: الواقفون من اليمين. 0692

 -0. مجيد أحمد دمحم -5 (الكاملرجاء اسمه )....

مؤيد  -4. عبد األمير عبد الرزاق شندي

دمحم  -0: الجالسون من اليمين. المصالوي

 (.طيار)خالد حبيب االورفلي  -5. السعدي
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الواقفون من . سجن نقرة السلمان. 002صورة 

معين النهر  -5. علي جار هللا -0: اليسار

عبد األمير عبد  -4 .مجيد أحمد دمحم -0 (.أستشهد)

دمحم حسين  -9 .دمحم السعدي -2الرزاق شندي 

مؤيد داود  -0: الجالسون من اليسار. رشيد

 .عدنان عبد الصاحب مال عمران -5 (.الموصل)

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

سجن نقرة السلمان في . 009صورة 

. دمحم حسين رشيد -0: من اليمين. 7/05/0694

مجيد  -0. األمير عبد الرزاق شنديعبد  -5

 .علي جار هللا -4. أحمد
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الواقفون من . سجن نقرة السلمان.007صورة 

عبد  -5. عدنان عبد الصاحب مال عمران: اليمين

. علي جار هللا -0. األمير عبد الرزاق شندي

دمحم  -5. مجيد أحمد -0: الجالسون من اليمين

 .حسين رشيد

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

سجن نقرة السلمان في شباط . 008صورة 

: الواقفون من اليمين. 5قرب قاووش  0692

عبد األمير عبد الرزاق  -5. مجيد أحمد -0

جبار : الجالس. الشهيد معين النهر -0. شندي

 .عبود جبر الخميسي
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 .6/0/0694صادر بتأريخ .  الحزب الشيوعيألنتمائه الى ( مجيد أحمد)قرار حكم بحق . آ 006صورة 
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 (.آ 006صورة )تنفيذا لقرار الحكم أعاله ( مجيد أحمد)مذكرة أمر حبس بحق . ب 006صورة 
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. سجن نقرة السلمان 053صوررة 

السجناء يشاهدون مباريات 

بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب في 

الواقف من اليسار . 0694آذار  00

الجالس في أقصى .  صادق اطيمش

. اليسار بالطاقية المالزم سمكو

ورابع شخص على يساره في 

ابو ثائر من )المقدمة كامل 

أرجو من يشخص بعض (. البصرة

اإلشارة  الكتابة لي معالموجودين 

 .موقعه في الصورةل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مجموعة من . 050صورة 

سجناء مدينة الشطرة في 

سجن نقرة السلمان عام 

صادق -0: من اليمين. 0694

المالزم األول -5. أطيمش

العقيد مطيع -0. هادي جياد

العسكري عبد -4. عبد الحسين

-2. األمير مكي الحاج مبارك

 .كامل الشطري
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 .يوسف الصائغ: الواقفون. دائما من اليمين.  0699مايس  -الوسطى– سجن الحلة. 055صورة 

 .زهدي الداوودي. نعيم بدوي. الفريد سمعان .مجهول االسم؟ .قدير الخبازصادق 

 .مظفر النواب. هاشم الطعان. جاسم الجوي: الخلففي الجالسون 

 .ثامرفاضل . هاشم صاحب: الجالسون بالمقدمة

 
 
 
 

 
 ناقد الحكيم، أحمد العزاوي،: من اليمين .في سجن نقرة السلمان 050صورة 

 ايليا شمعون بويا، أسعد عباس، وعدنان عبد القادر
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 ،مجهول األسم، -ايليا طوبيا-ايليا شمعون بويا : من اليمين. سجن الحلة( 054)صورة 

 خالد الخالدي

 

 

 

 

 
 ،-ايليا طوبيا-ايليا شمعون بويا : من اليسار. السلمانفي سجن نقرة ( 052)صورة 

 غسان حسين الناشئ، صالح عباس، عبد هللا توما مراد
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 المتعلق بحجز أموال الوطنيين الذين  3691لسنة ( 4)في هذه الصحيفة نشر البيان رقم . آ 329صورة 

 (ب 329)األسماء في الصورة التالية . الدموي 3691شباط  8وقفوا بشجاعة ضد أنقالب 
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 نشر. الدموي 3691شباط  8حجز أموال لمناضلين معارضين ألنقالب . ب329صورة 

 .هذا البيان في صحيفة الجماهير التي أصدرها االنقالبيون
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مهدي زينل، :الواقفون من اليمين. 3694سجن الحلة عام . 327صورة 
خليل الجنابي، علي : الجالسون من اليمين. مجهول األسممهدي العبيدي، 
 .عرمش شوكت
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  09/5/0690والمؤرخة في  8988برقية مديرية التعليم العامة المرقمة ( 0صفحة /058صورة )

 (5يتبع الصفحة ) بسحب يد مجموعة من المعلمين والمدرسين الذين تم اعتقالهم
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  09/5/0690والمؤرخة في  8988برقية مديرية التعليم العامة المرقمة ( 5صفحة /058صورة )

 . بسحب يد مجموعة من المعلمين والمدرسين الذين تم اعتقالهم

 .بعض األسماء غير مقرؤة، واليمكن معرفة مدينة عمله، أرجو من يهمه االمر الكتابة لي لتوضيح النواقص
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 بمحاكمة مجموعة  03/00/0694بتاريخ  400/690قرار التجريم المرقم . 056/0صورة  

 أدناه صورة مستنسخة بالوورد لهذا القرار  .من مناضلي مدينة الصويرة واصدار احكام عليهم

 باالمكان مراجعة االسماء فيه
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 5قرار التجريم اعاله الصفحة . 056/5صورة 

 مستنسخة بالوورد لهذا القرار باالمكان مراجعة االسماء فيهأدناه صورة 
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 .تابع لقرار التجريم توقيع وأسماء أعضاء المحكمة. 056/3صورة 

 أدناه صورة مستنسخة بالوورد لهذا القرار باالمكان مراجعة االسماء فيه
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 الصفحة األولى.326 ةورة مستنسخة بالوورد للوثيقة أعاله المرقمص
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 تكملة القرار .326 ةورة مستنسخة بالوورد للوثيقة أعاله المرقمص
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 األسماء والسجن والفترة). مجموعة من السجناء. 000صورة          الشهيد سامي داود         . 003صورة 

 (والفترةمجهولة غير مثبتة، أرجو ذكر أألسسماء وفي أي سجن                         سليمان          

 

                         
 الشهيد الخالد قائد القوة الجوية. 000صورة                 الشهيد الخالد الياس حنا كوهاري. 005صورة 

 جالل االوقاتي                           

 

              
 (سالم عادل)الرضي  احمد الشهيد الخالد سكرتير الحزب الشيوعي العراقي حسين .315و  314 تانصورال
 وهي صورة معبرة عن صالبة الشهيد أمام جبن جالديه ،محمود صبريالفنان التشكيلي الراحل  بريشة 
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 الشهيد الخالد توفيق منير. 317صورة        الشهيد الخالد دمحم صالح العبلي     . 319صورة 

 

 

                  
 الشهيد ابراهيم ادهم عباس. 316صورة          .الموسوي الشهيد الخالد ابراهيم كاظم . 318صورة 

 
 

                   
 الشهيد داخل حمود. 343صورة                 الشهيد ابراهيم دمحم جعفر الحكاك. 340صورة 
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 الشهيد حسن محسن عوينه. 341السعدي                   صورة علي الشهيد خزعل . 342صورة    

 
 

            
 الشهيد المقدام حسن سريع. 345صورة                    الشهيد داود سلمان الجنابي. 344صورة 
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 . 31/2/3694بتاريخ  القلعة القديمة في سجن نقرة السلمان. 349صورة 

 .فتاح طه -4. خلف بديوي -1. مطيرعاصم دمحم  -2. جبار مهدي -3: لواقفون من اليمينا
 عدنان ابراهيم -2. جعفر عبد االمير صادق -3: الجالسون من اليمين

 
 

 
 األسماء من اليمين 30/1/3694بتاريخ  -خارج السجن-نقرة السلمان . 347صورة 

 .مطيرعاصم دمحم  -1  -ابو مقدام-رشيد طاهر  -2.  علي كريم هالل-3: الواقفون
 دمحم السعدي-7  .عينباجي مش -9.  عبد األمير جاسم -5.  عصام عيسى رمزي -4

 .زيدان حيدر النداف -1. عبد االمير صادق جعفر -2. حبيب جبر -3: الجالسون
 علي مرزا -5.  علي حسين داود -4

 األسم باجي مشينع صح ألنه غير واضح بالكتابة على الصورة؟رجاء هل 
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 من اليمين. 20/30/3694سجن نقرة السلمان في . 348صورة 

 -الكوت-عاصم دمحم  -1 -ايران-رضا قلي  -2 -زاخو-عبد المسيح كوريا : الواقفون
 .احمدسامي  -1. عبد االمير حبيب -2. عبد اللطيف-3: الجالسون. طه الشيخ عايد -4

 
 

 

 
 :من اليمين الواقفون. 35/30/3691سجن نقرة السلمان في . 346صورة 

 -موصل-هاني هبونه -1 -ةبصر-عبد الوهاب طاهر  -2 -بصرة-عبد المسيح كوريا  -3
 -كركوك-حميد زنكنه  -9 -موصل-" ابو ريمة"يحيى سليمان  -5 -زاخو-علي الحنبلي  -4

 -قره تبع-عبد االمير حبيب  -6 -بصرة- سامي احمد -8 -بصرة-ساري السعد  -7
 .-الكوت-عاصم دمحم الطائي  -30

 -موصل-غانم سعدون  -1 -موصل-سعد هللا يحيى  -2  -الكوت-عباس علي  -3: الجالسون
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 .30/1/3694سجن نقرة السلمان في . 350صورة 
 !بقية االسماء غير مسجلة. عاصم دمحم مطير الطائي: الواقففي الوسط

 
 

 
 وعد هللا يحيى النجار الشهيدأضفتها للصور ألنها تضم صورة  3692في سجن البصرة عام . 353صورة 

 37/32/93حكمه في ، هذه المجموعة أصدر عليها المجلس العرفي الثاني 3694الذي نفذ به حكم االعدم عام 
 .-بغداد-اسماعيل سهيل  -2 .-باالعدامالموصل حكم عليه -الشهيد وعد هللا يحيى النجار  -3: الجالسون من اليسار

 .-الكوت-عاصم دمحم مطير الطائي  -3: الوقفون من األمام -بصرة حكم عليه باالعدام-كريم حسين  -1
 -الكوت-عبد النبي مجيد  -1 -الكوت-محمود حاج حمزة  -2
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 .3692سجن البصرة، سجناء الحكم الجمهوري األول عام . 352صورة 

 وقد حاول -3694نفذ به حكم األعدام أواسط عام -من اليسار الشهيد وعد هللا يحيى النجار الجالس الثاني 
 ؟!الهروب من مركز شرطة السماوة قبل تنفيذ األعدام لكنه فشل

 

                         
 بد الرحيم شريفالشهيد ع. 351صورة        تلو               حنا جورج الشهيد. 352صورة     
 

   ..... .          
 متي الشيخ الشهيد. 355صورة     دمحم حسين ابو العيس                    الشهيد. 354صورة 
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 ...    ..         

 نافع يونس الشهيد. 357صورة                              عدنان البراك الشهيد. 359 صورة      

 

 .....    ..        

 عبد األحد المالح لشهيدا. 356صورة                      الشهيد صبيح سباهي .358صورة      

 

 

    ..         

 دمحم الوردي الشهيد. 393صورة  عبد الخالق البياتي                     الشهيد. 390صورة           

 

 



 

217 

 

 ..            

    سائق قطار الموت الراحل عبد عباس . 391صورة                    فاضل البياتي الشهيد. 392صورة      

                        ولكن أمتنانا لموقفه الشجاع إلنقاذ معتقلي قطار الموت  لم يعتقلالمفرجي                                               

 لذكراه الطيبة ضممت صورته للقائمة تخليدا                                                               

 

 .         

  حسون الزهيري الشهيد. 395صورة                         مهدي حميد الشهيد. 394صورة     

 

 

                       
 وصفي طاهر الشهيد. 397صورة           ماجد دمحم أمين الشهيد. 399صورة  
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 اسماعيل صفوت الشهيد. 396صورة      طه الشيخ احمد الشهيد. 398صورة 

 

 

                   
 وصفي طاهر، فاضل عباس الشهداء. 373صورة           فاضل عباس الشهيد. 370صورة 

 المهداوي                                               المهداوي وماجد دمحم أمين            

 

  

          
 الزعيم عبد الكريم قاسم الشهيد. 372صورتان    
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 الزعيم عبد الكريم قاسم أثناء قيلولته في وزارة الدفاع دليل تواضعه الشهيد. 371صورة 

 

 

 

 
 كان رئيسها واعضاؤها-بهذه الطريقة البربرية ومن خالل محكمة صورية . 374صورة 

 العراقية تم تصفية الزعيم عبد الكريم قاسم ورفيقيهفي مبنى الإلذاعة  -!عبد الغني الراوي

 فاضل عباس المهداوي وطه الشيخ احمد بطريقة جبانة وبربرية
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 .وإهدائه خلف الصورة للراحل فريد األحمر( أبو سعيد)عبد الجبار وهبي  الشهيد. 375صورتان      

 !البعث أحرقوا كل تراثهوهي الصورة الوحيدة المتبقة لعائلته، ألن برابرة  

 

 

 

    
 22لالنقالبيين يوم   -الجماهير-من جريدة . 377صورة    آذار ببيانهم  5اعالن االنقالبيين يوم . 379صورة 

 جمال الحيدري، دمحم: اعالن اعدام الشهداء. 3691تموز   سالم عادل، دمحم حسين : المشؤوم اعدام قادة الحزب

 صالج العبلي وعبد الجبار وهبي          ابو العيس و حسن عوينه    
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 حسين خضر الدوري الشهيد. 375صورة         طارق دمحم صالح الشهيد. 374صورة   

 

 

 

 

        
 ادمون يعقوب الشهيد. 377صورة       حمزة سلمان لشهيدا. 379صورة 

 

       
 لطيف الحاج الشهيد. 376صورة      جالل احمد فهمي الشهيد. 378صورة 
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  دمحم الجلبي الشهيد. 383صورة           موسى التتنجيالشهيد دمحم. 380صورة 

 

 

 

         
 حنا ماربين الشهيد. 384صورة       منعم حسن شنون الشهيد. 381صورة  

          (جمال ماربين)ويدعى ايضا                   

 

            
 صالح الدين احمد الشهيد. 389صورة                ستار مهدي الشهيد. 385صورة    

 (صالح احمد حمدي)ويدعى ايضا               -     الخواجه-المعروف   

 

  



 

223 

 

        
 سعيد متروك الشهيد. 388صورة      مهيب الحيدري الشهيد. 387صورة  

 

  

 

        
 كنعان خليل حداد الشهيد. 360صورة    دمحم سعيد الخوجهشهيد  الشهيد. 386صورة  

  

 

            
 الصفار يحيى نادر الشهيد .362صورة                  رضا جليل الحمداني الشهيد. 363صورة          

 

 



 

224 

 

              
      سميع رشود البادي الشهيد. 364صورة        دمحم عليوي خليفة الوائلي لشهيدا.361صورة           

 

 

 

               
  طه فارس لشهيدا. 369صورة        صادق جبر الموسوي الشهيد. 365صورة          

 

 

             
 ابراهيم محمود مصطفى الشهيد. 368صورة           عبد الستار مزعل الجنابي الشهيد. 367صورة      

 

 

 



 

225 

 

 

 

             
 توما ياقو ابونا الشهيد. 200صورة      احمد سليم مصطفى عزروت الشهيد. 366صورة  

 

 

 

             
 حميد جودي صمد الشهيد. 201صورة . زكي جلوب موسى الشهيد. 202اصورة   حسن كاطع الغزي الشهيد. 203صورة 

 

          

             
 عبد اللطيف عبد هللا إسماعيلالشهيد. 205صورة         سمير عزيز بيعي الشهيد. 204صورة           

 



 

226 

 

 

            
 عزيز خليل اسماعيل الشهيد. 207صورة             عبد المجيد جانو الخالدي الشهيد. 209صورة        

 

 

 

             
 غانم حمادي سبع العزاوي الشهيد. 206صورة         غانم جاسم الخلف الحمداني الشهيد. 208صورة      

 

 

            
 فاتح مال داود الجباري الشهيد. 500صورة          كاظم عبد الكريم ابو سنة الشهيد. 503صورة        

 

 

 



 

227 

 

 

           
 نزار حبيب األعرجي الشهيد. 231صورة        مهتم مجبل عزيز الزهيري الشهيد. 232صورة      

 
 

           
 مال صالح زنكنة الشهيد .235صورة            معروف البرزنجي الشهيد.234صورة             

 
 

                 
  هاشم دمحم احمد العزاوي الشهيد. 237صورة          نوري سيد ولي الشهيد. 239صورة             

 
 
 
 
 



 

228 

 

 

             
 ياسين ميكائيل دمحم الشهيد. 236صورة           وليد سيد ابراهيم الشهيد. 238صورة           

 
 

            
  ثامر عثمان لشهيدا. 223صورة        يعقوب يوسف الترك الشهيد. 220صورة         

 
 

          
 كريم عبد هللا دمحم أمين الشهيد. 221صورة      مريم رؤوف الكاظمي الشهيدة. 222صورة           

 
 



 

229 

 

              
 متي اسطيفان ادم الشهيد. 225صورة               مكي جواد عبود شويلية الشهيد. 224صورة     
 
 
 

             
 عبد الجبار بيروز خان الشهيد. 227صورة                نعيم عنبر منشد الشهيد. 229صورة  
 
 
 

                                                                                                  
  عبد الرزاق عباس علي بيج الشهيد. 226صورة                  كولاير اوراها شمعون لشهيدا. 228ورة ص 



 

231 

 

 
 !اعدامه بيوموصية الشهيد عبد الرزاق عباس علي بيج الى زوجته كتبها قبل . 210صورة 

 



 

231 

 

 
 صفحات من دفتر الخدمة العسكرية للسجين خليل ابراهيم فليح الجنابي، وقد ثبت فيها الحكم. 213صورة 

 

 
 صفحات اخرى من دفتر الخدمة العسكرية للسجين السابق خليل ابراهيم فليح الجنابي، وفيها الحكم. 212صور 

 

 

 

 



 

232 

 

 

 
 اليمين هندال جادر العيداني،سجن نقرة السلمان، الواقف من . 500صورة 

 والجالسون. وعلى اليسار عبد هللا محسن شريدة في الوسط مجهول االسم،

 من اليمين عدنان ابراهيم وعبد الكريم عبد الحسن

 

 

 

 

 
 ،الثاني من اليمين عبد هللا محسن الشريدة. 0694سجن نقرة السلمان . 504صورة 

 االسماء ارجو تدوينها وشكرابقية األسماء مجهولة الرجاء من يعرف 

 

 

 

 

 

 



 

233 

 

                                                      
             جواد عبد الحسين سلطان الشمري الشهيد. 219صورة طالب عبد الجبار                    الشهيد. 215صورة      

 

 
 التربية والتعليم في لواء الناصريةكتاب سحب اليد الصادر من مديرية . 0/ 507صورة 



 

234 

 

 
 كتاب سحب اليد الصادر من مديرية التربية والتعليم في لواء الناصرية.  2/ 217صورة 

 تم توثيق وتثبيت جميع األسماء في هذه القائمة
 
 
 
 



 

235 

 

 
 كتاب سحب اليد الصادر من مديرية التربية والتعليم في لواء الناصرية. 508صورة 

 في هذه القائمة تم تثبيت االسماء
 
 
 
 



 

236 

 

             
 بحي حناميخا جربوع الشهيد. 543صورة       عبد الجبار عباس المهداوي الشهيد. 506صورة 

 
 
 
 
 
 

 
 االول من اليسار مولود. معتقل خلف السدةفي  0694عام   .540صورة 

 بقية االسماء مجهولة(. مولود الحالق)هادي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

237 

 

 
 
 
 
 

 
 .الثالث من اليمين حسين سلطان صبي. سجن نقرة السلمان. 545صورة 

 .بقية األسماء مجهولة

 

 

 

 
 حسين سلطان صبي يسلم عبد القادر العيداني. سجن نقرة السلمان. 540صورة 

 ..كأسا بعد مباريات رياضية

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1014405151923695&set=gm.1470267693292805&type=1


 

238 

 

 
 اعالم من رئاسة أركان الجيش يؤكد اعتقال العريف الموسيقي أنور صالح. 544صورة 

 

 

 

 



 

239 

 

 
 قرار حكم خمس سنوات بحق العريف انور صالح. 542صورة 

 

 

 

 



 

241 

 

 
 قرار تجريم بحق العريف انور صالح. 549صورة 

 



 

241 

 

     
 حافظ لفته الخياط الشهيد. 548صورة        الواقف من  .3694سجن نقرة السلمان عام . 247صورة 

 .بقية االسماء مجهولة. اليسار المالزم شهاب البياتي
 
 
 
 
 

             
 حميد عبد الرضا الشهيد. 523صورة            د جبار شبرمالشهي. 546صورة  

 
 
 
 
 
 



 

242 

 

 
 .جياد تركي: من اليسار. 3699سجن نقرة السلمان عام . 253صورة 

 الرابع مجهول االسم؟. الشاعر سعدي الحديثي. جميل جبر منصور
 

 
 شباط 8علي اصغر حسن ايام كتاب صادر من األمن العامة يؤكد اعتقال . 252صورة 

 
 



 

243 

 

 

 
لألسف لم أتمكن من الحصول . بحق مجموعة من مناضلي مدينة البصرة 4/32/3695قرار حكم صادر بتاريخ . آ/251صورة 

 .رغم توجيه نداء من أجل أن يرسل لي أحدهم نسخة مقروءة على نسخة أفضل وأكثر وضوحا
للتثبيتها في القائمة، فهم بالتأكيد أيضا أعتقلوا ( ثانيا)الموجودة في الفقرة الرجاء من يتمكن أن يدون األسماء المفرج عنهم 

 .1/30/2035 الشبيبي/ ؟!شباط 8اثر انقالب 



 

244 

 

 
 تكملة للقرار الحكم اعاله. ب/251صورة 



 

245 

 

 
 !قرار حكم صادر بحق كاظم عبد الرحمن حسن بتهمة وضع قنبلة. 524صورة 



 

246 

 

 

د الشهي -3(. ابو لينا)دمحم النهر . ابراهيم النهر -2. ظافر حسن النهر الشهيد -2: من اليمين. في سجن الحلة. 255صورة 

 الجالس رياض النهر. طالب النهر -5. احمد النهر -4. عماد هاشم الصالحي

 
 
 
 

            
 كاظم حسين هاشم الشمري الشهيد.  422صورة     نوري عبد الرزاق ونه الشهيد. 429صورة    



 

247 

 

 
 بقية األسماء. الواقف في الوسط حسن كاظم النهر. 00/0/0694سجن الحلة . 526صورة 

 غير مدونة

 
 

 
 من ركاب قطار الموت. عضو محكمة الشعب دمحم جعفر باقر الجلبي.  593صورة 



 

248 

 

           
 غني خضير عباس عطرة الشهيد. 292صورة    ابراهيم عبد الوهاب دوبارة الشهيد. 293صورة 

 
 
 
 
 

        
 فؤاد شمعون ديشا الشهيد. 294صورة       الرائد غازي شاكر الجبوري. 291صورة   

 !نجى من القتل بأعجوبة   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

249 

 

 
 وزارة الدفاع/بحق طالب حسين صادر من الدائرة القانونيةكتاب يؤيد صدور حكم . 294صورة 

 
 
 



 

251 

 

 
 علي دمحم االزيرجاوي لشهيدا. 492صورة 



 

251 

 

 
 (السماوي)الوائلي  المالزم عبد المغني عبد الهادي وصدور حكم بحق وثيقة تؤكد اعتقال. 298صورة 

 
 



 

252 

 

 
 اعتقد ان الصورة في سجن الحلة؟. السجين عبد المغني عبد الهادي السماوي. 496صورة 

 

 
 اعتقد ان الصورة في سجن الحلة؟. السماويالسجين عبد المغني عبد الهادي . 421صورة 

 
 



 

253 

 

 
 !االسماء مجهولة. سجن الحلة. 422صورة 

 

 
 !وبقية االسماء مجهولةالسجين عبد المغني عبد الهادي السماوي . 424صورة 



 

254 

 

 
 بقية االسماء مجهولة؟. في الوسط السجين عبد المغني عبد الهادي السماوي. سجن الحلة. 423صورة 

 

 
 ؟واالخر مجهول االسم. السجين عبد المغني عبد الهادي السماوي. سجن الحلة. 422صورة 

 
 



 

255 

 

     
 كنون علي تحافيالشهيد  277صورة         على اليمن السجين حسين علي الناصر . 275صورة 

 !اعتقد في سجن الحلة االخر مجهول والمكان مجهول
 
 

      
 طشار كاظم قنبر الشهيد. 278صورة   طلب اعادة المفصول خالد عبد الفتاح علي . 272صورة   

 
 
 



 

256 

 

 
 احمد العزاوي دمحم  الواقفون من اليمين ١قاووش رقم  ٥٦٩١سجن نقرة السلمان  .276صورة 

 عبد هللا : الجالسون من اليمين. عبد الكريم عبد الحسين.ادريس مال هللا الزوبعي مسؤول البريد

 . ياسين البطاط. الشريدة

 
 
 

 
 الشهيد عبد كاظم دمحم الحجامي. 200صورة 

 
 
 
 
 



 

257 

 

 
 (بغداد)، فاضل إبراهيم (كربالء)عدنان الصافي : من اليمين. 2624سجن الحلة . 202صورة 

 مجهولةبقية األسماء ( المحاويل)وإبراهيم مزعل الدليمي 
 
 

 
 مجموعة  2624ئل عام سجن الرمادي أوا. 202صورة 

 ابراهيم دراج، خليل الفخري،: صرية وهمامن سجناء الن
 .والجالس مجهول االسمطارق خضر 

 


