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 الدموي 3691شباط  8معتقلي انقالب شهداء و قائمة بأسماء

  !نداء

بسبب رفضهم ومقاومتهم لالنقالب ( وعوائلهم واصدقاؤهم)الى جميع األخوة الذين تم اعتقالهم وسجنهم  

 .3691شباط   8الدموي في   البعثي

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

قرارات الحكم، قرار اطالق سراح، قرارات وبيانات : )المعتقلين، وإضافة وجمع ما يمكن جمعه من الملحقات

لتصبح هذه القائمة وثيقة يمكن ان ( منشورة في صحافة االنقالبيين، الصور في السجون، وغيرها من أدلة

اسة مرحلة حزب البعث االولى وكيف كان االنقالب البعثي  فاتحة طريق الى االرهاب يعتمدها المعنيون في در

 ! والقتل الهمجي الذي نعاني منه لغاية اليوم

 :لذا أرجو ممن تعنيهم هذه القائمة بتزويدي بأهم المعلومات عن المعتقل وهي 

قل متى واين اعت -4  وظيفته او عمله  -1   مدينته -2   االسم الكامل -3

السجون  -9  هل صدر حكم بحقه؟ كم سنة ومتى؟          -5  (ممكن ان يكون التاريخ تقريبي)

هل تتوفر لديه صور في السجون؟ إذا توفرت فالرجاء إرسال  -7   والمعتقالت التي تنقل بينها

صورة  -8 .         نسخة جيدة من الصور وكتابة أسماء الموجودين في الصور قدر االمكان، واسم السجن

مستنسخة صالحة للنشر لكتاب رسمي لقرار حكم، او اطالق سراح، أو كتاب صادر من دائرة حفظ الوثائق 

والسجالت في بغداد، أو أي كتاب من مؤسسة السجناء السياسيين يثبت االعتقال، أو أية بيانات نشرت في 

 .الصحافة في تلك السنوات

أؤكد ضرورة االسم ! ؟ لعدم دقتها وغير كافية!ها باالحمر، لماذابعض االسماء والمعلومات في القائمة لونت

كما هو ( ؟!ابو بشار سعيد، أو بكر عارف، أو فالن أخ فالنة، أو ثامر والد الشهيد حازم)الكامل فكتابة اسم 

- وارد في القائمة،  فمثل هذه المعلومات قد تسبب لنا تكرار باألسماء، وإضعاف للوثيقة، لذلك لونت بعضها

كما أرجو . فأرجو من المعنيين إرسال معلومات عنهم أكثر دقة أو تصحيح المعلومة. باالحمر -وليس جميعها

 .من االخوة أيضا أن يشيروا لالسم وتسلسله ليسهلوا عملية التصحيح

قد ال تتوفر لدى البعض المعلومات الكافية التي ذكرتها انفا بعد مرور خمسة عقود سادها االستبداد،  

بما  أصحاب الشأن قد فارقوا الحياة ولم يتركوا أي مستمسكات او ال تتوفر لديهم أي مستمسكات، وحتى ور

الصور ربما ال يتذكر أو يجهل البعض االشخاص في الصورة، ولكن هذا ال يمنع من إرسال هذه الصور كما ال 

 .دة في نهاية القائمةيمنع من ان يبادر أي صديق للكتابة لي وتشخيص االسماء في اية صورة موجو

التعديل األول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ) 2131لسنة  15والبد من االشارة الى قانون رقم 

هذا القانون الذي جاء بعد جهود ومطالبات لينصف شريحة واسعة من أبناء شعبنا ممن (. 2119لسنة  4

وجراء هذا . 3658تموز  34مكاسب ثورة  للدفاع عن 3691شباط  8تصدوا بصالبة وشجاعة وهبوا يوم 

الموقف الوطني الشجاع تعرض هؤالء المناضلين وعوائلهم لصنوف همجية من االعتقال وهتك االعراض 

لذا على جميع معتقلي وسجناء ، وطبعا عوائل الشهداء، تلك الحقبة الدموية . والتعذيب البربري حتى الموت

والمستمسكات التالية . م طلباتهم الى مؤسسة السجناء السياسيينتقدي( 3691)من حكم حزب البعث األولى 

 :هي ما يطلب من المراجع لدائرة السجناء السياسيين

 البطاقة التموينية -1  .صورة من شهادة الجنسية -2  .صورة من الجنسية -3
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شهادة وفاة للمتوفي مع قسام شرعي  -9  .صورة قيد -5  .بطاقة السكن -4

أي وثيقة تثبت  -8  .دينار 511111الة موظف ال يقل راتبه عن كف -7  ووكالة 

، ممن كانوا معه في السجن أو ممن زاروه في 2شاهد عدد  -6  .اعتقاله او الحكم عليه

 .استمارة تمأل في الدائرة -31  .السجن أو من أقاربه وأصدقائه الذين يعلمون باعتقاله

مديرية حفظ الوثائق )جناء والمعتقلين في تلك الفترة في وللعلم انه توجد آالف الوثائق الخاصة بالس

يمكن الحصول عليها من . في باب المعظم مقابل وزارة الدفاع القديمة في بناية المكتبة الوطنية( والسجالت

هذه النسخة حبذا لو تم . )خالل طلب يقدم باسم المعني ويسلم نسخة منها مصادق عليها بختم المديرية

 (.لها لي لضمها كوثيقة لهذه القائمةتصويرها وإرسا

. سأقوم بتحديث هذه القائمة من وقت آلخر حسب ما يصلني من معلومات جديدة او تعديالت أو وثائق

مع العلم أن هذا الرابط . وستكون التعديالت واإلضافات باللون االخضر الى حين إجراء التحديث التالي، وهكذا

 . أي تحديث يتم إجراءهالذي تم فتحه سيكون ثابتا ويتضمن 

 محمد علي الشبيبي

 لوند / السويد

 alshibiby45@hotmail.com: على الميل التالي أرجو إرسال المعلومات

 

أرجو من جميع االخوة قبل أن يرسلوا لي قائمة باسماء المعتقلين، رجائي  :لجميع المهتمينمالحظة 

وثانيا أرى أفضل وأدق من يوفر المعلومات لهم أن يتأكدوا من عدم وجود هذه االسماء في القائمة هذا أوال، 

وتختلف في  ءفيها االسما كررؤهم تتاالقوائم التي يرسلها أصدقألن . هو المعتقل ذاته أو أقرب أفراد عائلته

منها عدم دقة االسم الكامل أو تشابهه مع  وتسبب أرباكا وأخطاء (....األب، الجد، اللقب، المهنة ) المعلومات

في  -غيرهمقبل – يبادروا أصحاب الشأن أو عوائلهمأن فرجائي . حدث في أكثر من قائمةوهذا . بقية االسماء

 .تثبيت أسماء المعتقلين لتجنب أي خطأ

 .فأرجو منه أن يطلع على المقدمة ففيها معلومات وافية ؟!ستمسكات لهيسألني عن توفير مالبعض 

 
 ص 91:24:04  4192/ 91/ 91  : في آخر تنقيح

 
 

 ة الحكم،السجون ، اية معلومة نافعة او توثيقية، مد: مالحظات مدينته وعمله االســـــــــــــم التسلسل
 

 .................. ....(، الثورة )  عربية....  .1

  .................. .....(، )....... احمد ابراهيم .2

 .قصر النهايه .....(، ).......  ابراهيم ادهم .3

 امالموصل حكم باالعد سجن في اإلعدام غرفة .....(، الموصل) األسود  إبراهيم .4

 .................. (صحفي، )....... ابراهيم الحريري .5

 .، تمت تصفيته بالتعذيبقصر النهايه .....(، بغداد) ابراهيم الحكاك  .6

 نقرة السلمان (زعيم، بغداد)ابراهيم الخال الجبوري .7

 نقرة السلمان (الرئيس األول ،).... ابراهيم الدبوني  .8

 (هيدش)  .....(، ).......  الديواني ابراهيم .9

 .................. (مالزم، )....... ابراهيم المالئي  .11
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  !واعدم في بغداد اعتقل في كربالء .قصر النهايه (كربالء، مقدم) الموسوي  إبراهيم .11

 .................. ....(، صويره) ابراهيم النهر .12

 .نقرة السلمان .....(، )....... الياس ابراهيم .13

 .قصر النهايه ...(..، ).......  هيم اواديساابر .14

 .................. .....(، )....... المرزوق جليل ابراهيم .15

  .................. .....(، )....... جبر حسن ابراهيم .16

  الشط باب موقف .....(، الموصل) حميد  ابراهيم .17

 .................. .....(، )....... المرزوك خليل ابراهيم .18

  .................. ..(...، )....... دبوس ابراهيم .19

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت   ...(،الناصرية) دراج  ابراهيم .21

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ...(،الناصرية) شخناب  ابراهيم .21

 .................. .....(، )....... الحسن عبد ابراهيم .22

  .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة .....(، الحلة) ابراهيم عبد الزهرة كاظم .23

  .................. .....(، )....... المنعم عبد ابراهيم .24

  (ابو نورس/ تشابه باالسم التالي) .................. .....(، ).......السامرائي  النبي عبد ابراهيم .25

 اعتقل بعد االنقالب وحكم عليه في سجن رقم واحد ثم نقل الى  .....(، ).......السامرائي النبي عبد راهيمإب .26
 9190-7-0نقرة السلمان بعد حركة حسن سريع   

 .بغداد/والسجالت  اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق  .....(، الناصرية)يوسف  عكوب ابراهيم .27

 .................. .....(، ....)... عالوي إبراهيم .28

 .بغداد/ اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت.....( ، )....... علي الرفاعي ابراهيم .29

 سجن نقرة السلمان (م أول، )....... ابراهيم قادر  .31

 في سجن بغداد  3691اعتقل في شباط  وزير التخطيط (بغداد، وزير) ابراهيم كبة   .31

 النقرة كربال، (عمل حر، كربالء) يم كرماشهإبراه .32

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة .....(، )....... ابراهيم محسن .33

   وهناك ما يثبت تمديد توقيفه لغاية 9190اعتقل بعد انقالب شباط  .....(، )....... ابراهيم محمد صالح .34

 .9190-94-2قرار حاكم التحقيق بتاريخ  حسب 97-90-9190  

 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(، الناصرية) فتاح  محمد ابراهيم .35

القي عليه القبض على أثر حركة الشهيد حسن سريع، وعذب وقطعت  ....(،)....ابراهيم محمد علي المخموري  .36
 (ابو ناهض/ وصلني بهوتميل)  .أوصاله ورميت في نهر دجلة

 سجن نقرة السلمان (م أول، )....... مشعل  أبراهيم .37

  .................. .....(، )....... مطر ابراهيم .38

 .نقرة السلمان .....(، )....... إبراهيم مطلك  .39

 .................. (معلم، )....... نادر  إبراهيم .41

 ثم النقرة الموت قطار في لنق ،الرشيد معسكر في واحد رقم سجن (طبيب رائد، ).......  عبيا يوسف ابراهيم .41

 (الشبيبي/ رجاء من يعرف االسم الكامل)  الموقف العام .....(، )....... ابن الشاعر الكردي عبدهللا كوران .42

  بيتهم مقابل السجن (الكوت، معلم) عبد العال عبد الهادي الخناق  .43

  .................. .....(، )....... !؟؟ سعيد بشار ابو .44

 .................. .....(، )....... !؟؟ عارف بكر ابو .45

 .سجن نقرة السلمان .....(، )....... !  ؟؟ أبو تحرير .46

 مع العلم تم تثبيت اسم هرمز ( هرمز سليمان رمو)ربما المقصود به  .....(، )....... !؟؟ابو ثائر االلقوشي .47

 .................. .....(، ).......!؟؟الكربالئي جوهر ابو .48

  واخو اسماعيل الغانم النائب بالعهد الملكي .....(، )....... !؟؟االعظمي لمحاميابو حر ا .49

  .................. .....(، )....... !؟؟القروي غريب داليا ابو .51

 .................. .....(، )....... !؟؟ابو شعيب نقابي معروف .51
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 .................. .....(، )....... !؟؟ ابو عامر الصبي .52

  .................. .....(، )....... !؟؟ الكردي عزيز واب .53

-- الموصل -- الشط باب موقف (عقرة، رئيس عرفاء وحدة)  !؟؟ فريد ابو .54

 .................. .....(، )....... !؟؟ منعم ابو .55

 .................. (الرئيس، )....... احسان البياتي  .56

حكم لستة اشهر مع وقف التنفيذ وربطه ( 3113/91)رقم األضبارة (  معلم كربالء) احسان سلمان الشروفي  .57
 !توجد نسخة أصلية من قرار الحكم لدى محمد علي الشبيبي. ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41وفق المادة  بكفالة 

  .................. .....(، )....... محمود قادر اسعاد احمد .58

 .................. (محامي، )....... احمد االوقاتي  .59

 .................. (حداد، الكوت) احمد الحداد  .61

 .بغداد/ اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(، الكرمة) السراج  احمد .61

 .................. (القاسم، شيخ) احمد العبد هللا .62

 .................. (، ضابط).......  العزاوي احمد .63

 .كربالء اعتقل في (كربالء، معلم)  العليأحمد  .64

  .................. .....(، )....... احمد المصالوي .65

 .................. .....(، صويرة)  أحمد النهر .66

 شقيق ذنون ايوب .................. (عقيد، ).......  احمد ايوب .67

 .بغداد/الوثائق والسجالت  اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ .....(، شطرة)  جاسم احمد .68

 .................. .....(، ).......  جبار احمد .69

  .................. (طبيب، )....... احمد جعفر الجلبي .71

  .................. (محامي، )....... احمد جمال الدين .71

 .................. .....(، )....... احمد حاج ملك طالب .72

-- الموصل-- قبع أبو بيت موقف .....(، )....... طيب  حاجي احمد .73

 ، ثم للنقرةجماعة قطار الموت (طبيب، ).......احمد حسن البامرني   .74

 .................. .....(، )....... احمد حسن الحبيب .75

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة  .....(، )....... أحمد حسين خاجي عبد علي .76

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في توجد له . سجن العمارة ....(، ( )....طالب ابو)أحمد حنون  .77
الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء  9192-9-92في  44وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 .محكوميتهم

-- الموصل--الخزرج شرطة موقف .....(، )....... حنتوش  أحمد .78

 .نقره السلمان (رئيس اول، سماوة)  الفتلي حمد خلفا .79

 40 ب عليه وحكم رواندوز/ باشتيان معسكر فى 9190/شباط 1 فى اعتقل .....(، ).......  بكر ابو رستم احمد .81

 حينه فى صدر عام بعفو 9191 سنه تموز 97 انقالب بعد سراحه وأطلق شيوعى كونه مختلفه بعقوبات سنه  

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة .....(، حلة) د مسلطأحمد زكي محمد جوا .81

 .................. .....(، )....... عاتي سعيد احمد .82

 .................. .....(، )....... سبيل شباط احمد .83

 .................. .....(، )....... شبوط احمد .84

-- الموصل--خزرجال شرطة موقف .....(، )....... شقي  أحمد .85

 .................. .....(، ).......  الحداد شهاب أحمد .86

حسب  3691-4-23واطلق سراحه في  3691-2-21اعتقل بتاريخ  (معلم، مدحتية) احمد شيخ محسن الحبيب .87
 .3691-2-21في  2658الكتاب   

 نقرة السلمان (نقيب، ).......احمد صبحي الخطيب .88

-- الموصل-- قبع أبو بيت موقف (.....، )....... صديق  أحمد .89

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة .....(، حلة) احمد عبد الرضا معيدي .91
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 .................. (م طيار، )....... احمد عبد اللطيف  .91

جالت اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والس .....(، كرمة) احمد عبد هللا عرب .92
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة  

وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  لديه .....(، كرمة)  احمد عبود .93
 .مراجعتها الستالم الوثيقة  

في وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت توجد له . سجن العمارة .......(، )....  أحمد عداي .94
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 .................. .....(، ).......  عزو احمد .95

  .................. .....(، )....... احمد علي شكر  .96

 .................. .....(، ).......  غفور احمد .97
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اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل المجلس العرفي العسكري  (طالب، )....... احمد كاظم النهر  .99

 .3691الثاني   

 ....... مسيحي كردي جراح طبيب (طبيب، ).......  البامرني ُكُدك أحمد .111

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في توجد له . سجن العمارة .....(، ....). أحمد كريم قادر .111
الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء  9192-9-92في  44وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 .محكوميتهم

 .................. .....(، )....... جيجان الزم احمد .112

 .................. (، رئيس اول)....... علي احمد محسن ال .113

 سلمته الحكومة االيرانية الى العراقية وكان معتقال في سجن باغ  (استاذ، كركوك) احمد محمد امين  .114
  .مهران بطهران  

  .................. .....(، )....... زنكنة رشيد محمد احمد .115

  .................. (وزير الداخلية، بغداد) احمد محمد يحيى .116

 والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق  .....(، الناصرية)الخفاجي  محمود احمد .117
 .بغداد/  

 .................. .....(، ).......  ساجت مهدي احمد .118

  .................. .....(، )....... محمد هاشم احمد .119

 . قاسم الكريم عبد زمن العسكري الحاكمشقيقة احمد صالح العبدي  .(....، ).......  العابدي صالح....  .111

  .................. (ضابط، )....... الزوبعي ادريس .111

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة .....(، الحلة) أدريس حمزة عبد أسماعيل .112

 .نقرة السلمان .....(، )....... إدريس عمر التكريتي .113

 .نقره السلمان ،العب كرة القدم (طالب، الموصل) مال هللاأدريس  .114

 .................. .....(، )....... كاظم مجيد ادريس .115

 .سجن الموصل المركزي .....(، ).......   بثيو آدم .116

-- الموصل--الخزرج شرطة موقف .....(، ).......  رشو  آدم .117

 .قصر النهايه. .....(، ).......  ادمون يعقوب .118

 .مالزم اول مهندس (م اول مهندس، ).......    جورج  اديب .119

 ......النجف  .....(، نجف)  أديب عجينة .121

 ...... نقرة السلمان .....(، )....... آرا خاجادور .121

 .9190شباط  1بعدد انقالب   بغداد في النساء سجن سجنت في .....(، ).......   ازاد وهي .122

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في توجد له . ارةسجن العم  .....(،).... ارام باروكانون .123
الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء  9192-9-92في  44وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 .محكوميتهم

 (شقيق الشهيد صالح أحمد)الحلة  .....(، الموصل)  أزهر أحمد .124
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 .في الموصل9190شباط 1عتقل بعد انقالب ا .....(، موصل) أسامة الصبحة .125

 .في الموصل9190شباط 1اعتقل بعد انقالب  .....(، موصل) أسامة جلميران .126

 .................. .....(، )....... اسحاق الحجاج  .127

  .................. .....(، )....... بيثون اسحاق .128

 .السّدة خلف معتقل ،اإلدارة معهد (طالب، )....... دنخا قرياقوس اسحاق .129

ي سجن بغداد المركزي ونقل الى سجن الحلة ف 9190-4-1اعتقل في  (عسكري، )....... اسحاق نيقوال بهنام .131

  .وطرد من الجيش 9190شهر واطلق سراحه في تموز بعد  

   الرمادي سجن في استشهد (ضابط، برطلة) عازر حنا اسطيفان .131

 .سجن الموصل (معلم، برطلة) سلو سليمان اسماعيل .132

 .كادر سياسي من سامراء نقره السلمان (كادر، سامراء)  أسعد ثابت  .133

 (محمد الشبيبي/ ؟!!!ام مدة الحكم 21عمره ) ؟!!!سنة أديب 21 (، أديب)....... أسعد عبد العاقولي .134

 (الشبيبي) ..... أعتقل بعد االنقالب  (بغداد، مهندس وشاعر)أسعد محمد رضا الشبيبي  .135

 ..... نقرة السلمان .....(، )....... اسكندر بولص  .136

 .................. .....(، )....... موسى اسكندر .137

 رقم االضبارة  /النقرة، والحلةاعتقل وسجن في كربالء، ( كربال، عمل حر)إسماعيل إبراهيم الجصاص  .138
 20م و من المرسو 92/92/1بداللة  . ب.ع.ق 09/94حكم باالشغال الشاقة لخمس سنوات وفق المادة( 9109/90)  

  !توجد نسخة أصلية من قرار الحكم لدى محمد علي الشبيبي. جمعيات  

 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت   .....(، شطرة)  ابراهيم  اسماعيل .139

سجالت اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق وال .....(، القلعة) اسماعيل ابراهيم نداف .141
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة  

 .................. دكتور/ استاذ كلية الطب (استاذ، )....... اسماعيل الجاسم  .141

 .................. (وزير التربية، )...... اسماعيل العارف .142

 ..................( استاذ في كلية الحقوق،.....) اسماعيل المرزة .143

 .................. .....(، موصل) ل ثالثة اسماعي .144

 .................. (،ضابط)....... القرطاس جواد اسماعيل .145

 .بغداد/ اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت    .....(، شطرة) حميدي اسماعيل .146

 .بغداد/والسجالت  الوثائق  اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ .....(، شطرة)البدري سلمان اسماعيل .147

-- الموصل-- قبع أبو بيت موقف. .....(، موصل) شخيتم  اسماعيل .148

 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(، ناصرية) الجبار عبد اسماعيل .149

  .................. .....(، )....... السادة عبد اسماعيل .151

اعتقللللل بعللللد االنقللللالب وتوجللللد وثيقللللة فللللي مديريللللة حفللللظ الوثللللائق .....(، لقلعةا)  اسماعيل عبد هللا .151
 .والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة   

توجد له صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من . سجن الحلة .....(، )....... عيل عربااسم .152
 محمد الشبيبي/ -519لتنوير والمكابدة ص ذكريات ا-المناضلين في كتاب الراحل علي محمد الشبيبي 

-- الموصل--الخزرج شرطة موقف .....(، موصل) عيسى  اسماعيل .153

 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(، ناصرية)العضاض قاسم اسماعيل .154

-- الموصل -- الشط باب موقف .....(، موصل) ككونة  إسماعيل .155

 .................. .....(، )....... رسول محمد اسماعيل .156

 .اعتقل وحكم عليه من قبل المجلس العرفي العسكري الثاني/ ابو فهد .....(، )....... اسماعيل محمد مراد .157

 الموصل حكم باالعدام سجن في اإلعدام غرفة .....(، موصل) ميكائيل  أسماعيل .158

  .................. (، ضابط).......  شاكر اكرم .159

 3691شباط  ببعد انقال تاعتقل (مدرسة، )....... أكنس رومايا  .161

 .توجد صورة له في سجن نقرة السلمان  ...( ،)... الكسان البير .161
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، صدر حكم عليه في 8/2اعتقل في قاعدة الحبانية يوم  (تللسقف،نائب ضابط جوي) الياس ججو خمرو .162
 (من تللسقف) .22/7/99اطلق سراحه في . وطرد من الخدمة العسكرية 28/31/94

 واحيل للمجلس العرفي العسكري   9190سجن بعد انقالب شباط  .....(، )....... امانه مصيلخ  .163

جمعيات، ولم يثبت ضدهم اي دليل وتقرر االفراج عنهم وفق  20ق ع ب و/09/4وفق المادة  9190-0 -41بتاريخ   

 .900/192ين لسبب اخر حسب قرار الحكممن االصول واطالق سراحهم ان لم يكونوا موقوف 922المادة   

 .أخرى  سجن الناصرية ومنه الى سجون  .....(، ناصرية) الباقري محمد السيد امجد .164

  .................. (استاذ في كلية االداب،)....... امجد حسين .165

 مالزم سجن نقرة السلمان ؟!!!وليس صالح امجد .....(، )....... أمجد فتوحي  .166

 .توجد صورة لها مع زميالتها المناضالت في السجن المركزي ببغداد ...(صرة، الب) آمنة صادق .167

 .................. (اول. م، )....... امير عليوي  .168

 سجن الرمادي .....(، ).......  امين حسين الخيون .169

 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت   .....(، ناصرية) فيصل  امين .171

 ..... حله .....(، )....... سم خليل امين قا .171

 .سجن البصرة/ كان يمتلك أيضا مكتبة لبيع الكتب الماركسية  .....(، ).......  أمين قنبر  .172

 .................. .....(، )....... خضير محمد امين .173

   بغداد في النساء سجن .....(، ).......  حسين احمد انتصار .174

 .بغداد/مديرية حفظ الوثائق والسجالت باسمه في وثيقة  .....(، ناصرية) يوسف  انذار .175

 .................. .....(، )....... الخياط عباس انس .176

 .................. .....(، )....... الباقي عبد انس .177

توجد لها صورة (. ام رعد)مع أمهما السجينة فضيلة المراني ( طفل أيضا)كانت وشقيقها  ( طفلة.... )انتصار  .178
 .اعية مع زميالتها المناضالت في سجن بغداد المركزيجم

 .مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة لديه معاملة في .....(، ).......أنور رشيد علوان أمين  .179

 .بغداد/ مديرية حفظ الوثائق والسجالت في اسمه في وثيقة  .....(، ).......سوكاوى الناصري  انور .181

 ............ه حل .....(، )....... انور علوش .181

 سجن نقرة السلمان (رئيس اول، )....... أنور محمود طه  .182

  كوادر وأحد معلما   وكان ناجي، عباس النجفي الشعبي الشاعر ابن .....(، مسيب)   عباس ناجي أنيس .183
 .المستشفى من جميل النبي عبد الطيار الضابط مع هرب األوسط، الفرات في الشيوعي الحزب  

 .قائد سياسي نقره السلمان .....(،  عظميهاال) أنيس نعمان  .184

 113676-4في  316حسب كتاب نقابة المعلمين / معلم المضرية (، معلم)....... اياد طه عباس الدالل .185
 (محمد الشبيبي/ يرجى ذكر مكان ووقت االعتقال ؟؟؟)     .المتضمن رفع غبن 

 .نقرة السلمان .....(، )....... إيشو بوداغ .186

 (الشبيبي/ ؟!!!األسم الكامل رجاء )   .سجن البصرة .....(، )....... ( يرأبو سم)إيليا  .187

  .................. (ميكانيكي، ).......  انطون انطون ايليا .188

 .نقرة السلمان .....(، ).......  إيليا طوبيا .189

 .نقرة السلمان .....(، )....... ابو سمير ايليا ميخائيل .191

  .................. .....(شامية، ) أيوب سبتي .191

  .اعتقل في قصر النهاية و ثم في سجن رقم واحد في معسكر الرشيد (بغداد، اقتصادي) باسم طالب مشتاق .192

 مركز تعذيب محكمة الشعب.الحريه الثانيه  .....(، )....... باسم عبدالحسين  .193

-- الموصل -- الشط باب موقف .....(موصل، ) ألياس  عمر باسم .194

 .................. (اقتصادية/مديرة عامة،)....... ظاهرباسمة عبد الهادي ال .195

 .................. (وزير البلديات ،)....... باقر الدجيلي .196

 سجن نقرة السلمانفي توفي  (اول. م، )....... باقر الصفار  .197

 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(، شطرة) جليخ  جواد باقر .198

  .................. .....(، )....... حطاب خضير باقر .199
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توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  .....(، كرمة)  باقر رمضان .211
 .مراجعتها الستالم الوثيقة  

 توفي سجن نقرة السلمان (رئيس اول، )....... باقر عبد الحسين  .211

 .بغداد/اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت    .....(، ناصرية) الزراق  عبد باقر .212

 .................. (مفوض شرطة مفصول، ).......  حبيب علي باقر .213

-- الموصل -- الشط باب موقف .....(، موصل)  بوال  بحو .214

 رقم نسج بغداد الى ومنها الموصل في وسجن 3691 تلكيف في اعتقل .....(، )....... جربوع ميخا حنا بحي .215

 .3691 تموز 2 في الحكم لتنفيذ الموصل سجن الى رحلوا بيوم االعدام وقبل واحد  

 نقرة السلمان .....(، بصرة) خليل صنكوربخيت  .216

 .أخرى سجن الناصرية ومنه الى سجون  .....(، ناصرية) رسن بدران .217

الوثائق والسجالت في  وثيقة لدى مديرية حفظتوجد له . سجن العمارة .......(،)...... بدري عبد خضير .218
الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء  9192-9-92في  44وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 .محكوميتهم

 سجن نقرة السلمان (، عقيد)....... بدري ستراك  .219

ثبت اعتقاله يمكن له توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت ت .....(سوق الشيوخ، ) بدري صبري .211
 .مراجعتها الستالم الوثيقة  

 وتنقلت بين بغداد وكربالء للتحقيق كربالءاعتقلت في  (معلمة، كربالء) بدرية يحيى .211

  ..................نقرة السلمان  (، محامي)....... بديع عمر نظمي .212

 .بغداد/والسجالت  ائقاسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوث .....(ناصرية، ) سوكاوى  برتقالة .213

 .بغداد/اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(، ناصرية) عفلوك  بردان .214

 .................. (رئيس طيار ،).......  برقي رشيد .215

 أعتقد ما على طالبا   كان..................  .....(، ).......  الراضي حسن بّشار .216

 سجن الحلة.موصل/سنة 21  .....(، موصل) بشير الزعرو .217

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة .....(، )....... بشير زغير  .218

-- الموصل-- قبع أبو بيت موقف .....(، موصل) مصطفى  بشير .219

سجن النساء المركزي الكثر من ستة  الممرضة في مستشفى الرمد (، ممرضة)....... سلوم كالوس بصرة  .221
 اشهر

الرمادي كان سجينا في سجن الحلة ثم نقل الى سجن اعتقل في بغداد،  (حداد، ة كرمليسقري) بطرس بولص متي .221
 (عن الهوتميل)

في  119حسب كتاب مديرية شرطة  الحلة   3691-2-39اعتقل في  (محاويل، معلم) بطرس داود عكو .222
  39-2-3691. 

-- الموصل -- الشط باب موقف .....(، موصل) سخريا بطرس .223

 نقرة السلمان .محافظة دهوك  .....(، يشمانك) ا قبطرس لو .224

 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  .....(، ).......  ماربين بطرس .225

 .................. .....(، )....... هادي بطرس .226

  .................. .....(، )....... بطرس هادي .227

 .................. (شاعر، )....... بلند الحيدري .228

 .................. .....(، ......).  بناي كاظم .229

 الموصل حكم باالعدام سجن في اإلعدام غرفة .....(، موصل) يوسف  بنيامين .231

-- الموصل -- الشط باب موقف .....(، موصل) قسيونان  فرج بهجت .231

 .نقرة السلمان .....(، )....... بهجت مونا  .232

 نقرة السلمان (م أول طيار،)....... جميل صائب  بهزاد .233

  .................. .....(، )....... طوبيا داود امبهن .234

 . اعتقل بعد االنقالب في الموصل .....(، موصل) طوبيا داود بهنام .235

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة .....(، ).......  بهنام كمال .236
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-- الموصل--الخزرج شرطة موقف .....(موصل، )؟ !!بوال  الملقب بولص .237

في سجن بغداد المركزي ونقل الى سجن الحلة  9190-4-1اعتقل في  (عسكري، )....... ابابولص قرياقوزش .238

  .وطرد من الجيش 9190بعد شهر واطلق سراحه في تموز  

 —الموصل-- قبع أبو بيت موقف .....(موصل، ) مروكي  بولص .239

وثائق والسجالت في وثيقة لدى مديرية حفظ التوجد له . سجن العمارة .....(،)..... بويا يلدا ناقوس .241
الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء  9192-9-92في  44وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 .محكوميتهم

 .نقرة السلمان .....(، )....... بيتر يوسف .241

 نقرة السلمان .....(، )....... سعيد بيمان .242

د وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له توج .....(الجزائر، ) تحسين فاضل التميمي .243
 .مراجعتها الستالم الوثيقة  

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في توجد له . سجن العمارة .....(،)..... تركي ربيع  .244
اطالق سراحهم بعد انتهاء  الذي نص على 9192-9-92في  44وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 .محكوميتهم

 .ء السياسيين في الحلةلديه معاملة في مؤسسة السجنا .....(حلة، )تركي عباس حايط ناصر .245

 سجن نقرة السلمان (مالزم،).......تركي كريدي الزيادي .246

 ................. (شاعر وتاجر، ).......  الجاسم تعبان .247

 .....................    (طالب، حلة) التفات ثجيل السعدي .248

 الحلة وسجن النهاية قصر .....(، ).......  علي السيد تقي .249

 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(، ناصرية) شريدة  عباس تنزيل .251

 .... االمن العامه (كادر، )....... توفيق احمد  .251

 ........................ (مدرس، )....... توفيق الصفار  .252

 ........................ .....(، )....... العمار توفيق .253

-- الموصل -- الشط باب موقف .....(، موصل) الكهربائي  توفيق .254

 .اعتقل بعد االنقالب في سجن بعقوبة .....(، ديالى) الزهيري عباس شفيق توفيق .255

  صفي أمام بيته (محامي، )....... توفيق منير .256

 .سجن نقرة السلمان .....(، .......)  توما مراد .257

مع زميالتها المناضالت في السجن ( عمار)توجد صورة لها وطفلها   ....(، )... تماضر الحكيم  .258
 .المركزي ببغداد

 ........................ .....(، )....... زكي صالح تيمور .259

 ........................ (طالب، الكوت)  قماري ثابت .261

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة .....(، .......)  ثابت مكي  .261

 .في الموصل9190شباط 1اعتقل بعد انقالب  .....(، ).......؟؟!والد الشهيد حازمثامر  .262

 .نقرة السلمان سجن .....(، )....... ثاني السعد  .263

 .بغداد/جالت اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والس .....(، الدواية)  حسين جابر .264

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة .....(، )....... جابر خضير عباس كاظم .265

 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(، )....... الرفاعي رميح جابر .266

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة .....(، )....... جابر شاكر  .267

  ........................ .....(، )....... سلمان عبيد ابرج .268

 ........................ .....(، )....... جابر كامل جبر .269

وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  .....(، القلعة) جابر محيسن .271
 .مراجعتها الستالم الوثيقة  

  سجن النجف والحلة (دكتور، ..)..... جابر ياسر الحيدر .271

توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  .....(، الجزائر)جار هللا حسين صويلح .272
 .مراجعتها الستالم الوثيقة  
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 ........................ .....(، شامية) جار هللا كميل  .273

  ........................ (دكتور، ).......  ياسر هللا جار .274

توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  .....(،  االصالح)  جاري دخيل .275
 .مراجعتها الستالم الوثيقة  

 ........................ .....(، )....... وادي الزم جاسب .276

 ........................ (مدرس انكليزي، )....... ؟؟؟؟!!! جاسم .277

 توفي سجن نقرة السلمان (رئيس أول،)....... البصري  جاسم .278

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة .....(، )....... جاسم الجوي  .279

  ........................ .....(، )....... جاسم جبار نوري الطوسي .281

 ........................ .....(، بغداد) جاسم الربيعى  .281

 .3691بعد انقالب شباط  النادي االولبي ـ خلف السدة (استاذ، .)...... جاسم الرجب  .282

 ........................ .....(، )....... منخي بدن جاسم .283

 .................... .....(، ابو غرق)  جاسم جواد كاظم عالوي .284

 ........................ .....(، ).......  حامد جاسم .285

 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  .....(، ).......  حامد جاسم .286

 ........................ (محامي، بغداد) جاسم حدود شبيل .287

 هرب من سجن الحلة سنة 35. حكم .....(، )....... جاسم حذو  .288

 من المعتقلين بعد حركة حسن سريع سنة 35. حكم .....(، ).......  حرز جاسم .289

 .مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة لديه معاملة في .....(، حلة) جاسم حسن شالل .291

 ..لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة .....(، حلة)جبر جاسم حسين صكر .291

 .أخرى  سجن الناصرية ومنه الى سجون  9190شباط  1اعتقل بعد انقالب/ الحالق حمادي جاسم .292

 أخرى منه الى سجون سجن الناصرية و فياعتقل  .....(، )....... الزبيدي حمادي جاسم .293

 .أخرى  سجن الناصرية ومنه الى سجون  .....(، ناصرية) الشرطي حمادي جاسم .294

 ........................ .....(، )....... الشمري حمود جاسم .295

  ........................ .....(، ).......  منشل حميد حمود جاسم .296

 . ....................... (كادح، نعمانية)  جاسم خسرو .297

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة .....(، حلة) جاسم سلمان كاظم علي .298

 .نقرة السلمان .....(، )....... جاسم عبد السيد  .299

 .نقرة السلمان .....(، )....... جاسم عبود  .311

 نقرة السلمان (  عامل، كربالء)  جاسم فرحان ابو الثلج .311

    ........................ .(....، )....... لعيبي جاسم .312

 سجن بغداد المركزي .....(، ).......     جاسم مثنى عداي  .313

 حسب  3691-4-11واطلق سراحه في  3691-2-21اعتقل في  (الحمزة، معلم)جاسم محمد الحسن العلي  .314
 .3691-2-21في  2658الكتاب المرقم  

 .بغداد/رية حفظ الوثائق والسجالت اسمه في وثيقة في مدي .....(شطرة، ) الشهد محمد جاسم .315

 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(ناصرية، )الشيباني  محمد جاسم .316

( 9109/90)االضبارة  رقم  /، الحلةاعتقل وسجن في كربالء، (  معلم،كربالء )   جاسم محمد العبد المنكوشي .317

 . جمعيات 20من المرسوم و  92/92/1بداللة . ب.ع.ق 09/94ات وفق المادةحكم باالشغال الشاقة لخمس سنو  

 !توجد نسخة أصلية من قرار الحكم لدى محمد علي الشبيبي  

 اننقرة السلم .....(بصرة، ) جاسم محمد المطير .318

 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(، ناصرية) محمد  جاسم .319

 .بغداد/   اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت .....(، ناصرية) دوع ج محمد جاسم .311

 ........................ .....(، )....... حسن محمد جاسم .311

 ........................ .....(، )....... الزبيدي خضير محمد جاسم .312
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 ........................ .....(، )....... خلف محمد جاسم .313

 ........................ .....(، )....... ؟؟العالم دارس محمد مجاس .314

 ........................ (معلم، كوت)  عباس محمد جاسم .315

 .بغداد/حفظ الوثائق والسجالت اسمه في وثيقة في مديرية  .....(، شطرة) الحسين عبد محمد جاسم .316

  ........................ .....(، ).......العامري  علي محمد جاسم .317

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في توجد له . سجن العمارة ...(،)......... جاسم محمد قاسم .318
الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء  9192-9-92في  44وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 .محكوميتهم

 ........................ (يزي، مدرس انكل)....... ؟؟؟؟؟؟؟ جاسم  .319

 ........................ (، رئيس)....... جاسم مطرود  .321

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في توجد له . سجن العمارة ..........(،)......جاسم مكطوف االسدي  .321
ي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء الذ 9192-9-92في  44وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 .محكوميتهم

في 133حسب كتاب مديرية شرطة الحلة  3691-2-39اعتقل في  (معلم، اليرموك) جاسم هادي الشريفي .322
   39-2-3691. 

 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(، شطرة)  هليل جاسم .323

  ........................ ....(.، )....... بالكن بول جاكوب .324

 .سجن النجف  .....(، ).......   ؟؟؟؟جبار ابو رزاق .325

 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(، ناصرية) هللا  عبد اجود جبار .326

 ........................ .....(، ).......  احمد جبار .327

 ........................ ...(..، )....... جبار الشويلية .328

 ........................ (، مالزم)....... جبار العلي  .329

 ........................ .....(، )....... الفتلي جبار .331

  ........................ .....(، )....... الموصلي جبار .331

السجالت تثبت اعتقاله يمكن له توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق و .....(، السوق)  جبار اليتيم .332
 .مراجعتها الستالم الوثيقة  

توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  .....(، الجزائر)  جبار بدر االسدي .333
 .مراجعتها الستالم الوثيقة  

 ........................ .....(، ).......  جبار تركي .334

 ........................ (شاعر وتاجر، ......).  الجاسم تعبان جبار .335

  ........................ (مدرس، الكوت) الجاسم تعبان جبار .336

 ........................ (محامي، .الكوت)  تعبان جبار .337

 ........................ (معلم، الكوت)  تعبان جبار .338

 .نقرة السلمان .....(، ).......  جبار جعاز .339

  . نقرة السلمان .....(، ).......     ب عداي جبار جال .341

 .نقرة السلمان  (موظف بيطري، صويرة) جبار جمعة الربيعي .341

 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(، ناصرية) جاسم  حاج جبار .342

 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(، شطرة) علي حاج جبار .343

 ........................ .....(، خانقين) جبار حسين  .344

 247حسب كتاب مديرية شرطة الحلة  3691-2-33اعتقل بتاريخ  (معلم، حلة) جبار حمزة حسان الجميلي .345
 .3696-2-33في   

 ........................ (رجل اعمال، ).......  جبار حمزة .346

 .السلماننقرة  .....(، )....... جبار حمود  .347

 .مؤسسة السجناء السياسيين في الحلةلديه معاملة في  .....(، حلة) جبار خزعل دعيم بنيان .348

 النقرة، والحلة  (بغداد، ضابط) جبار خضير الحيدر .349
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 .سجن نقرة السلمان .....(، )....... جبار خالطي .351

  ........................ .....(، )....... وافي خميس جبار .351

اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(، الكرمة)  انين العمجبار رح .352
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة  

 شباط وفقد السمع باحد اذنيه بسبب التعذيب 8اعتقل بعد  .....(، )....... جبار رحمن كزار  .353

 .بغداد/ ه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت اسم .....(، )....... رومي الناصرية جبار .354

 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(، شطرة)  رؤوف جبار .355

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة .....(، )....... جبار زيدان  .356

 .مؤسسة السجناء السياسيين في الحلةلديه معاملة في  .....(، ).......  جبار شناوة محمد عبد هللا .357

 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(، ناصرية) طارش جبار .358

   ........................ .....(، )....... الرضا عبد عاتي جبار .359

 .الحلة لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في .....(، حلة)  معروفال عباس عبود جبار .361

 اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل المجلس العرفي  (معلم، الصويرة) جبار عباس  .361

 .سجن نقرة السلمان 3691العسكري الثاني   

 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(، شطرة) الرضا عبد جبار .362

 .الرمادي سجناء من .....(، )....... جبار عبد الملك صالح ديبس .363

 في السلمان  (طالب، )....... جبار عبود  .364

 .نقره السلمان (معلم، )....... لفته جبار عبود  .365

 ........................ (معلم، .الكوت)  عبود جبار .366

 .سجن نقرة السلمان .....(، ).......  جبار عداي .367

  ىمتوف ..... (موظف في االصالح الزراعي، ).......  عذافه جّبار .368

 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(، رفاعي)  عكار جبار .369

 (الشبيبي/ في أي مدينة؟؟؟) شهيد ........................ .....(، ).......   عنيد جبار .371

 .الكوت سجن في .....(، شطرة)  سداوي عوفان جبار .371

والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  مديرية حفظ الوثائقتوجد وثيقة في  .....(، الكرمة)  جبار عيادة .372
 .مراجعتها الستالم الوثيقة  

 .نقرة السلمان .....(، )....... جبار غضبان .373

 ........................ .....(، )....... جبار كاظم موسى .374

 .نقرة السلمان .....(، )....... جبار كوزي .375

  ........................ .....(، )....... الربيعي محسن جبار .376

  ........................ .....(، )....... المطوري محمد جبار .377

 ........................ .....(مسيب، ) جبار محمد الهلطان  .378

 ........................ .....(، )....... محيبس جبار .379

 .نقرة السلمان (ضابط شرطة، ).......  جبار مدهوش .381

 ........................ .....(، ...).... جبار مزعل .381

 .نقرة السلمان .....(، )....... جبار مصيخ  .382

 .ي الموصلف 9190 شباط 1اعتقل بعد انقالب  .....(، موصل) جبار معروف .383

 ........................ .....(، )....... موسى جبار .384

 .نقرة السلمان .....(، )....... جبار ناصر  .385

 من المعتقلين بعد حركة حسن سريع .....(، ..).....   نعيت جبار .386

 ........................ .....(، الشامية) جبار وذاح  .387

 سجن الكوفة والنجف .....(، )....... جبار ياسر صكر الحيدر .388

 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(، شطرة)  ياسين جبار .389

 ........................ .....(، صويرة) ؟؟؟؟؟؟؟ جبار .391
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 توقيف .....(، الكرمة)  علوان جبارة .391

 .نقرة السلمان .....(، ).......  جبارجلوب .392

 المتضمن  113676-4في  316حسب كتاب نقابة المعلمين  (معلم، )....... جبر طاهر حسين .393
 .رفع غبن  

 ........................ .....(، )....... هللا عبد جبر .394

 .بغداد/اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(، ناصرية)  عبيد برج .395

 .بغداد/اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(، الدواية)   مالح جبر .396

 . سجن بغداد .....(، ).......تومي حبنتة ألياس جرجيس .397

 دكتوراه مؤرخ ومؤلف وموسوعه في التاريخ........................ .....(، )....... جرجيس فتح هللا  .398

توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  .....(، الكرمة) جرجيس يعقوب .399
 .مراجعتها الستالم الوثيقة  

 ........................ .....(، )....... جسام سرحان صحي .411

 ........................ .....(، )....... جعفر البدر  .411

 ........................ (اول. ، م).......  الخفاجي جعفر .412

 ........................ .....(، )....... جعفر اللبان .413

لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة اعتقل وفق  .....(، حلة) جعفر حمود حسن هجول .414
 .الموجودة لدينا في امن الحلة حسب الوثيقة  3691-8-24لغاية  3691-2-29مرسوم جمعيات من  35/34الماده 

 .سجناء نقرة السلمان .....(، )....... جعفر عبود  .415

 ........................ .....(، ).......  جعفر عوز .416

 ........................ .....(، )....... جعفر فرمان طالب .417

 الكوت سجن (كادح فيلي، الكوت)  ؟؟؟؟جعفر  .418

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة .....(، )....... جعفر كاظم محمد عوض .419

-97وهناك ما يثبت تمديد توقيفه لغاية  9190اعتقل بعد انقالب شباط  .....(، )....... جعفر محمد تقي .411

 .9190-94-2حسب قرار حاكم التحقيق بتاريخ  9190 -90  

  ........................ (، نقيب).......  هللا عبد محمد جعفر .411

  النداف نجم جعفر .412

  ........................ (، سائق).......(  نيركه جعفر ) نوري جعفر .413

 ........................ .....(، سدة الهندية) جالل خضير الزبيدى  .414

 .بغداد/والسجالت  حفظ الوثائقاسمه في وثيقة محفوظة في مديرية  .....(، شطرة) المتولي  سعيد جالل .415

 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(، شطرة) المختار  شريف جالل .416

 .بغداد/اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(، شطرة) الرزاق  عبد جالل .417

 .بغداد/ة حفظ الوثائق والسجالت اسمه في وثيقة في مديري .....(، ناصرية)  كريم  جالل .418

 .بغداد/في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت اسمه  .....(، شطرة)  محسن جلود .419

    اعتقل في كربالء (كربالء، عامل)  جليل أسد .421

  ........................ .....(، )....... .جليل الزكوم ابو منعم .421

 ........................ (طيار. م، بصرة) جليل السعد  .422

    اعتقل في مركز شرطة كربالء (معلم، كربالء)  جليل السهروردي .423

 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  (مصور، شطرة)  جواد جليل .424

  ........................ .....(، ).......  حميد جليل .425

 .بغداد/مديرية حفظ الوثائق والسجالت  اسمه في وثيقة في .....(، ناصرية) الفخري  رضا جليل .426

 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(، ناصرية) سلمان  جليل .427

 ........................ (معلم، الكوت)  عباده جليل .428

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة .....(، حلة) جليل عبد االمير عبد علي .429

 .نقره السلمان (معلم، )....... جليل عبدالخالق  .431
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 .نقره السلمان (طالب، ).......جليل عبدعلي اسكندر  .431

  ........................ .....(، )....... زكوم كريم جليل .432

 ........................ (موظف في بانزين خانه، الكوت) جليل كريم هالل  .433

 .بغداد/وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت اسمه في  .....(، شطرة)  مجيد جليل .434

 .نقره السلمان  (شاعر وفنان، الكوت) جليل مال ابراهيم  .435

 عريف --الموصل -- الشط باب موقف (عريف، بعشيقة) جليل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .436

 سجني بعقوبة وخلف السدةفي  .....(، )....... جليل هاشم النجار .437

 سجن الكوت  .....(، ...).... (حلوائي)محمد علي   جليل .438

 صفي في المعتقل  (، قائد سياسي)....... جمال الحيدري .439

 ........................ (مالزم، )....... جمال الياس  .441

 ........................ .....(، )....... الحسيني قادر سيد جمال .441

 نقرة السلمان (اول.م، )....... جمال عبد اللطيف .442

 اعدم في السبعينيات .....(، باب الشيخ ) حمرجمال عبدالقادر اال .443

 .نقرة السلمان .....(، )....... جمعة الشبلي  .444

 ........................ .....(، )....... جمعة الالمي .445

 .نقرة السلمان .....(، )....... جمعة شيشا .446

 ........................ .....(الحي، )  جمعة غويلي .447

  ........................ .....(، ....)... السوداني مجيد جمعة .448

 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(، ناصرية) مطرود  جمعة .449

 ........................ .....(، )....... منكاش جمعة .451

 ........................ .....(، )....... خضير احمد جميل .451

 ........................ (محامي، الموصل)  حنـا أسحق جميل .452

 ........................ (معلم، الكوت)  التكريتي برقي جميل .453

 ........................ .....(، ).......  جبر جميل .454

توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  .....(، الجزائر)  جميل حسين الخيون .455
 .الم الوثيقةمراجعتها الست  

 ........................ .....(، )....... خضير جميل .456

 ........................ .....(، )....... احمد خنفر جميل .457

 (من تللسقف) وفصل من وظيفته  11/33/91لغاية  6/2اعتقل يوم  (الموصل، معلم) جميل روفائيل جبو .458

  ........................ .....(، )....... عطية جميل .459

 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(، ناصرية)  كنو جميل .461

  ........................ .....(، )....... علي الزم جميل .461

  ........................ .....(، )....... غزالوي الزم جميل .462

 ........................ .....(، )....... حسون محمد جميل .463

 .نقره السلمان (طالب، الكوت) جميل مال ابراهيم  .464

 9190الذي صفي  منير توفيق المحامي شقيق . نقرة السلمان .....(، )....... العاني منير جميل .465

 السلماننقرة  (عسكري ورياضي، )....... جميل مهاوي  .466

 .لموصلاو ألعمارة و لسلمانا نقرة سجين 90 شباط في أُعتقل .....(، )....... غانم ناشور جميل .467

 .نقرة السلمان .....(، )....... جنجون حسين  .468

توجد لها صورة جماعية مع زميالتها المناضالت في سجن بغداد  ...(كركوك، ) جنينة الجاللي .469
 .المركزي

 .بغداد/ والسجالت الوثائق حفظ مديرية في محفوظة وثيقة في اسمه .....(شطرة، )  عاجل جهاد .471
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وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في توجد له . سجن العمارة .....(،)..... نشدجهاد عبد م .471

الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء  9192-9-92في  44وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 .محكوميتهم

 . ....................... .....(كاظمية، ) جواد احمد سلطان .472

 ........................ .....(، )....... البدران وادج .473

 نقرة السلمان (رئيس اول، )....... جواد التعيسي .474

والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق .....(، سوق الشيوخ) جواد الشيخ .475
 .مراجعتها الستالم الوثيقة  

 ................شخصيه معروفه والمعه  (رعمزا، ).......جواد الكاظم الزبيديه  .476

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة .....(، )....... جواد بعيوي  .477

 السلمان نقرة  (عريف مخابر، ).......جواد حسين الزهيري  .478

 ........................ .....(، )....... الكّصاب شاوي جواد .479

 ........................ .....(، ).......  طاهر جواد .481

 . ....................... (الكوت، معلم)  جواد ظاهر .481

 .النجف  مركز (محامي، نجف) جواد عبد الحسين  .482

 سنوات  31. ....................... .....(، )....... جواد عبد هللا  .483

 استشهد ........................ .....(، ).......  عطية جواد .484

 ........................ .....(، )....... زةجواد فرحان الحم .485

 ........................ .....(، ).......  كاطع جواد .486

  ........................ .....(، )....... الجبيلي كاظم جواد .487

 سجن النقرة،الحلةنجف، (مدرس، نجف)  جواد كاظم الرفيعي .488

 ........................ .....(، )....... جواد كاظم الطعيس .489

توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  .....(، الفهود)  جواد كاظم الفهداوي .491
 .مراجعتها الستالم الوثيقة  

 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(، ناصرية) كاظم  جواد .491

-2-34في  67معاونية امن الحلة حسب كتاب  3691-2- ل في اعتق (معلم، بصرة) جواد كاظم الوهيب .492
  3691. 

توجد . برء في المحكمة لعدم توفر األدلة( 3113/91)رقم األضبارة  .....(  كربال، )     جواد كاظم حسن .493
 !نسخة أصلية من قرار الحكم لدى محمد علي الشبيبي  

 .بغداد/ظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت اسمه في وثيقة محفو .....(ناصرية، ) حميدي  كاظم جواد .494

 ........................ .....(، )....... ذرب كاظم جواد .495

 سجن الحلة  (نجف، معلم) جواد كاظم شبيل .496

 سجن النقرة  (عامل، كربالء) جواد كاظم شخاطة .497

 لسنة  18رقم  من قانون 3اعتقل بعد االنقالب واحيل وفق المادة  .....(، )....... جواد كاظم عوض .498
-33من ق ع ب وحكم عليه ثالثة سنوات من قبل المجلس العرفي العسكري في  317/335وبداللة المادة  3691  
 .691لسنة   3356وفق القرار المرقم 1-3691  

 .بغداد/اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(ناصرية، ) مخيفي  كاظم جواد .499

 .نقرة السلمان .....(، .)...... جواد كاظم  .511

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة .....(، )....... جواد لعيبي  .511

 ........................ .....(مدحتية، )  جودة كاظم الجزائري .512

 ........................ .....(، .الشامية) جودي الطائي  .513

 ........................ .....(، )....... جودي عبد الحسين .514

 صفي في المعتقل قائد سياسي .. .....(، ).......  جورج تلو .515

 الموصل حكم باالعدام سجن في اإلعدام غرفة ....(الموصل، ) عيسى  جورج .516

 .سجن نقرة السلمان .....(، )....... يعقوب جورج .517
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 .نقرة السلمان سجن  .....(، )....... جورج يلدا  .518

 .تقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة اع .....(، )....... جورج يلده  .519

 ........................ .....(، )....... اسحق الياس جوري .511

 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(شطرة، )  عويش جوري .511

لسجالت في وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق واتوجد له . سجن العمارة ....(،).....جوزيف بطرس بولص  .512
الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء  9192-9-92في  44وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 .محكوميتهم

 .من سجناء نقرة السلمان .....(، )....... جوهر صديق شاويس .513

تثبت اعتقاله يمكن له  توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت .....(ناصرية، ) الكرمة جويد عبد .514
 .مراجعتها الستالم الوثيقة  

 احد الهاربين من سجن الحلة. سنة 21 محكوم .....(، )....... جياد تركي  .515

 .من سجناء نقرة السلمان .....(الموصل، ) حاتم أبو طي  .516

توجد له صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في   ...(، ).... حاتم أسد الترك .517
 محمد الشبيبي/ -517ذكريات التنوير والمكابدة ص -الراحل علي محمد الشبيبي كتاب 

518.  

في  272حسب كتاب مديرة شرطة الحلة  3691-2-33اعتقل في  (معلم، السدة)حاتم ثابت صالح العاني .519
 .3691-4-23واطلق سراحه في  31-2-3691  

 ركزيالم الموصل سجن في الثاني لمحجرا .....(، )....... جاسم  حاتم .521

  ........................ .....(، )....... هادي حسن حاتم .521

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة .....(، )....... حاتم حسين مزعل داموك .522

 لسنة 18من قانون رقم  3اعتقل بعد االنقالب واحيل وفق المادة  .....(، ).......  حاتم حمزة .523
 من ق ع ب وحكم عليه عشرة اشهر مع وقف التنفيذ لكونه اعمى من قبل  317/335ة وبداللة الماد 3691  
 .691لسنة   3356وفق القرار المرقم 3691-1-33المجلس العرفي العسكري في   

 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(، شطرة)  شناوة حاتم .524

 سجن الرمادي (ضابط، ).......ديالعبي/الجباوي هللا عبد حاتم .525

 حسب كتاب مديرة شرطة الحلة  3691-2-32اعتقل في  (معلم، )....... حاتم هاشم الطائي .526
 .3691-2-31في  272  

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة .....(، )....... حاتم هاشم موسى غيدان .527

  ........................ .....(، )....... علي خان احمد .528

توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  .....(، الدواية) سمير ديوان .529
 .مراجعتها الستالم الوثيقة  

 ناصرية الخيالة سجن .....(، ).......  الحلو صالح .531

 توقيف الكرمة سجن .....(، ).......  الرضا العبد عالوي .531

 ........................ .....(، شوملي) مجيد الحالق .532

 .سجن نقرة السلمان .....(، )....... الخوري البير حارث .533

 .نقره السلمان (الكوت، معلم) حازم السامرائي  .534

 (الشبيبي/؟؟!!تشابه االسمين ام تكرار ) ........................ (الكوت، معلم)  السامرائي حازم .535

 .في الموصل9190شباط 1عتقل بعد انقالب ا .....(، الموصل) الشهيدحازم ثامر  .536

 .سجن نقرة السلمان .....(، ).......  حازم جعب .537

 سجن نقرة السلمان (رئيس اول، ).......  حازم سلو  .538

 .سنة واحدة .....(، )....... حازم صابر  .539

 ........................... (عسكري، حلة عنانه)حازم عويز المعموري .541

 ........................ (استاذ كلية االقتصاد،)....... حافظ التكمجي .541

 .سجن الحلة .....(، ).......  حافظ رسن .542

 .قصر النهايه ........(،).....  علوان حافظ .543
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توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  .......(القلعة،)  حافظ فاضل .544
 .مراجعتها الستالم الوثيقة  

   ........................ ........(،)..... مهلهل حافظ .545

 وهناك ما يثبت تمديد  9190اعتقل بعد انقالب شباط  ........(حله عنانه،) حافظ ياسين عبود البراك .546

 .9190-94-2حسب قرار حاكم التحقيق بتاريخ 9190-90-97توقيفه لغاية   

 .بغداد/ة حفظ الوثائق والسجالت اسمه في وثيقة محفوظة في مديري ........(شطرة،)  ضهد حاكم .547

 ........................ ........(حلة،) حامد ابراهيم الهيتي .548

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة ........(،)..... حامد أبراهيم عبود أحمد .549

 ........................ (،مالزم مهندس)..... حامد البربوتي  .551

 ........................ ........(،..)... الخطيب حامد .551

 .سجن نقرة السلمان. ........(،).....  حامد أيوب .552

 ........................ ........(،)..... حسين حامد .553

 وحكم عليه من قبل المجلس العرفي  3691اعتقل بعد أنقالب شباط  (الصويرة،معلم) حامد راشد العيدان  .554

 .العسكري الثاني  

اعتقل بامر الحاكم العسكري، حكم عليه المجلس  (الموصل، معلم في السليمانية)ف سليمان الحمداني حامد شري .555

  (ابو ناهض/ وصلني بالهوتميل) . وفصل من الخدمة. 31العرفي العسكري وفق المادة 

ه يمكن له الوثائق والسجالت تثبت اعتقال توجد وثيقة في مديرية حفظ ........(الجزائر،)  حامد سمير البدري .556
 .مراجعتها الستالم الوثيقة  

سجن الناصرية ومنه الى سجون  9190شباط  1اعتقل بعد انقالب (،مصور).....  الجبار عبد حامد .557

 .أخرى  

  ........................ ........(،)..... كعيد السادة عبد حامد .558

 الكوت والسلمان  (،موظف).....حامد عبدالساده احصيد  .559

 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(ناصرية،) عيوفم عزيز حامد .561

 ........................ ........(،).....  عناد حامد .561

 ........................ ........(،)..... السعد قاسم حامد .562

 .سجن نقرة السلمان ........(،)..... حامد قاسم جارح السعد .563

 ........................ (رجل اعمال -شقيق عبد الكريم قاسم)  اسمحامد ق .564

 ........................ ........(،)..... حامد كاظم الحبيب .565

 ........................ ........(،)..... حامد كاظم الدليمي .566

 من قبل المجلس العرفي  وحكم عليه 3691اعتقل بعد أنقالب شباط  ........(،.الصويرة) حامد كاظم النهر  .567

 .العسكري الثاني  

 ........................ ........(،)..... حامد مصطفى .568

 سجن النقرة (،ضابط)..... حامد مقصود .569

 ........................ (،طالب)..... حامد ياسر منسي  .571

 ........................ (الكوت، حالق)  تبينه حبيب .571

 .من سجناء نقرة السلمان. .....(...،)..... حبيب سبهان  .572

 ........................ (الكوت،رئيس عرفاء) حبيب ظاهر  .573

  ........................ ........(،)..... حبيب كاظم حبيب .574

 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(ناصرية،) مروكي ميخا حبيب .575

 ........................ (،رئيس عرفاء مهني....). حبيب هرمز ميخا  .576

 .الرشيد معسكر في واحد رقم سجن (حاكم.،).....  عبيا يوسف حبيب .577

توجد لها صورة جماعية مع زميالتها . والدة الشهيد محمد الخضري  ...(، )... حوري كرور .578
 في سجن بغداد المركزي

 .يالتها المناضالت في السجن المركزي ببغدادتوجد صورة لها مع زم  ....(، )... حذام حسن النهر .579

    ...............  سنة 21 ........(،).....ز علي جاسم خلفرح .581
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 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(ناصرية،) نصار عيال حزام .581

 السلمانسجن  ........(الكاظمية،) حسام االعرجي  .582

 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(،شطرة)  علي الحاج حسام .583

 .بغداد/اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(شطرة،) الوسواسي الجبار عبد حسان .584

 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .......(ناصرية،) هللا  عبد حسان .585

 مركز شرطة كربالء، سجن الحلة .......(كربالء، ) تحساني عوينا .586

 .من سجناء نقرة السلمان ........(،)..... المالك ابراهيم حسن  .587

 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(ناصرية،) ابراهيم حسن .588

 اصرية ومنه الى سجون سجن الن 9190شباط  1اعتقل بعد انقالب ........(،)..... ابراهيم حسن .589

 .أخرى   

 سجن الحله في من الموصل (،معلم)..... حسن االفغاني  .591

 ........................ ........(،)..... الخباز حسن .591

 ........................ (كوت،طالب اعدادية)  الدعج حسن .592

 ........................ (الصويرة، معلم)  العذاري حسن .593

 من الكوت والسلمان ........(،....). حسن القصاب  .594

 .سجن نقرة السلمان ........(،)..... حسن الكويتي .595

 ........................ ........(الصويرة،) حسن النهر .596

 .بغداد/ اسمه في وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(الدواية،)  تحسين حسن .597

  ........................ ........(،)..... منصور تركي حسن .598

توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  ........(الكرمة،) حسن جاسم .599
 .مراجعتها الستالم الوثيقة  

سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير أيام من المجموعة التي  ......(الديوانية،)  حسن جعاز .611
 .االنقالب  

 اعتقل في كربالء (الء،عامل احذيةكرب)  حسن جليل .611

 ........................ ........(،)..... قصاب جنديل حسن .612

 .من سجناء نقرة السلمان ........(،)..... حسن حسين السالم  .613

 ........................ (،مالزم)..... حسن خالد  .614

 .بغداد/ الوثائق والسجالت  اسمه في وثيقة في مديرية حفظ ........(،)..... خشان الرفاعي حسن .615

اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل المجلس العرفي العسكري  (الصويرة،طالب) حسن خيرى .616

 .3691الثاني   

 بغداد/توجد لها صورة جماعية مع زميالت لها في السجن المركزي ....(، )....حسنة مطرود الشمخاوي  .617

 .بغداد/ة بمديرية حفظ الوثائق والسجالت اسمه في وثيق ........(شطرة،) ذياب  حسن .618

 ........................ (، وزير االسكان)..... حسن رفعت .619

 .سجن الناصرية و سجون أخرى 9190شباط  1اعتقل بعد انقالب  .......(،)....... حسين زاير حسن .611

 ........................ ....(الحسينية،)  فالح ساجت حسن .611

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة ........(،)....... حسن سلمان العبيدي  .612

 ........................ .....(ناصرية،) حسن سيد فليح  .613

  ........................ ........(،)..... امين شاكر حسن .614

 ........................ ........(،)..... شريف حسن .615

 ........................ (الكوت، معلم)  الوائلي شغيدل حسن .616

 سلمته الحكومة االيرانية الى العراقية وكان معتقال في سجن باغ  .......(بغداد،) حسن شالكه  .617
  .مهران بطهران  

 ........................ (طيار.،م)..... حسن ظاهر  .618

 ........................ ........(،)..... عاتي حسن .619
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 ........................ ...(.....،)..... االمير عبد حسن .621

 سجن نقرة السلمان (اول. ،م)..... حسن عبد الوهاب العبيدي .621

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في توجد له . سجن العمارة ..........(،)... حسن عبد هللا .622
لى اطالق سراحهم بعد انتهاء الذي نص ع 9192-9-92في  44وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 .محكوميتهم

  ........................ ........(،)..... علي عبد حسن .623

 .بغداد/مديرية حفظ الوثائق والسجالت باسمه في وثيقة ........(   ،)..... رويح الرفاعي علي عبد حسن .624

 سجن النجف  (،الدكتور)..... حسن عبره  .625

 واحيل للمجلس العرفي العسكري   9190سجن بعد انقالب شباط  (........،)..... حسن عبود الحمزة .626

جمعيات فقد ثبت انتمائهم للحزب الشيوعي وتابوا واعلنوا  20ق ع ب و/09/4وفق المادة  9190-0-41 بتاريخ  

 جمعيات والحكم عليهم بالحبس  20 من ق ع ب وبداللة المادة 09/94براءتهم لذلك تقرر تجريمهم وفق المادة   

ايقاف العقوبة  واطالق سراحهم بكفالة الشديد لمدة ستة اشهر والنهم تابوا وتعهدوا بالمحافظة على االمن تقرر   

 .  900/192من ق ع ب حسب القرار  91دينار عمال باحكام المادة  411شخص ضامن بمبلغ   

 .بغداد/سجالت اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق وال ........(شطرة،)  عبود حسن .627

 سجن نقرة السلمان (،عقيد)..... حسن عبود  .628

حكم لستة اشهر مع وقف التنفيذ وربطه ( 3113/91)رقم األضبارة  ........(كربال،) حسن عبود .629
 توجد نسخة أصلية من قرار الحكم لدى محمد علي . ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41بكفالة وفق المادة   
 !الشبيبي  

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في توجد له . سجن العمارة ..........(،)...... حسن فرعون .631

الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء  9192-9-92في  44وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

  .محكوميتهم

 .سجن البصرة ........(،)..... حسن عثمان  .631

 .بغداد/ مديرية حفظ الوثائق والسجالت باسمه في وثيقة  ........(،شطرة)  عزيز حسن .632

 .بغداد/ مديرية حفظ الوثائق والسجالت باسمه في وثيقة  ........(شطرة،)  علوان حسن .633

 ........................ ........(،)..... يحسن علي ابو عالو .634

-39في  2121الحلة  ب قائمقاميةحسب كتا 3691-2-31اعتقل في  (،معلم)..... حسن علي العزيز .635
 .أمن الحلة الخاصة بالمتهمين الشيوعين الموقوفين 37/3691القضية المرقمه 2-3691  

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة ........(،)..... حسن علي جبر كاظم .636

 .بغداد/ السجالت مديرية حفظ الوثائق وباسمه في وثيقة  ........(ناصرية،) حسن  علي حسن .637

 ........................ ........(،)..... القصاب حسين علي حسن .638

 .سجناء نقرة السلمان ........(،)..... حسن علي حسين  .639

 .من سجناء نقرة السلمان ........(،)..... حسن علي عباس  .641

 .ياسيين في الحلةلديه معاملة في مؤسسة السجناء الس ........(،).....  حسن علي عزيز عبد هللا .641

 نقرة السلمان (،مهندس عسكري)..... حسن علي مرزة .642

 .من سجناء نقرة السلمان ........(،).....  طاهر حسن غازي .643

  ........................ ........(،)..... جايجي فاضل حسن .644

 (الشبيبي/ حسن فجر مكرر؟؟؟) ........................ ........(،).....  فجر حسن .645

 .سجن الناصرية وسجون أخرى 9190شباط  1اعتقل بعد انقالب  ........(،).....  فجر نحس .646

 ........................ (ناصرية، خياط)  حسن فليح .647

 .بغداد/مديرية حفظ الوثائق والسجالت باسمه في وثيقة  ........(شطرة،)  فليح حسن .648

 .بغداد/ حفظ الوثائق والسجالت  مديريةباسمه في وثيقة  ......(ناصرية،) حسن  فليح حسن .649

 .بغداد/ مديرية حفظ الوثائق والسجالت باسمه في وثيقة  .......(الدواية،)  عباس فليح حسن .651

 .الناصرية وسجون أخرىسجن  9190شباط  1 اعتقل بعد انقالب .......( ،)..... القرغولي كشاش حسن .651

الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في توجد له صورة في سجن   ....(، ).... حسن لطيف العميدي .652
 محمد الشبيبي/ 518ص  -ذكريات التنوير والمكابدة-كتاب الراحل علي محمد الشبيبي 
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 .بغداد/ ت اسمه في وثيقة بمديرية حفظ الوثائق والسجال ........(،)..... ماشة الرفاعي حسن .653

 وحكم عليه من قبل المجلس العرفي  3691اعتقل بعد أنقالب شباط  (الصويرة، معلم) حسن محمد العذارى  .654

 .العسكري الثاني  

 .بغداد/ مديرية حفظ الوثائق والسجالت باسمه في وثيقة  ......(الغراف،) حداد محمد حسن .655

  ........................ ........(،)..... علي محمد حسن .656

 ........................ ........(،)..... مسلم حسن .657

 ........................ .....(...،حلة) حسن مسلم .658

  ........................ ........(،)..... البياتي ناجي حسن .659

 .من سجناء نقرة السلمان ........(،)..... حسن هادي  .661

 .بغداد/مديرية حفظ الوثائق والسجالت باسمه في وثيقة  ......(شطرة،) هالل  حسن .661

 ........................ ........(،)..... هيدي حسن .662

 (الشبيبي/ أين؟؟؟؟؟؟. )القومي الحرس مقرات في اعتقل الذي ........(،)..... اللة مال مبارك حسني .663

 .في الموصل 9190ط شبا 1اعتقل بعد انقالب   ........(،)..... حسو حجي كنجي .664

  (الشبيبي/ في أي مدينة ؟؟؟؟)........................ (،ميرة مدرسة ثانوية).....  حسيبة رشدي .665

 ........................ ........(نجف،) حسين  الجواهري .666

 ........................ (كربالء، فالح)  حسين ؟؟؟ .667

التنفيذ وربطه  حكم لستة اشهر مع وقف ( 3113/91)رقم األضبارة  (كربالء، عمل حر) حسين ابو شبع .668
 توجد نسخة أصلية من قرار الحكم لدى محمد علي . ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41بكفالة وفق المادة   
 !الشبيبي  

 ........................ ........(،)..... الجواهري حسين .669

  ........................ ........(النعمانية،( )حنيش)حسين الخياط  .671

 .غدادب/ مديرية حفظ الوثائق والسجالت باسمه في وثيقة  ........(ناصرية،) الدجيلي حسين .671

 ........................ ........(،)..... حسين الدوري .672

 ........................ (،محامي)..... حسين الرفيعي .673

  ........................ ........(،)..... الشبوط حسين .674

 الحرس سجون بين وتنقل شباط 1 انقالب بعد اعتقل وصحفي كاتب (، معلم).....  العالق حسين .675

  .الفضل وسجن االولمبي النادي السدة و خلف ميالقو  

  ........................ (،مدرس عربي)..... حسين العالق .676

 ........................ ........(،)..... حسين الكمر .677

 صفي في المعتقل (، صحفي)..... حسين الهورماني .678

 .بغداد/ ق والسجالت مديرية حفظ الوثائباسمه في وثيقة  ........(شطرة،)  جاسم حسين .679

 .بغداد/مديرية حفظ الوثائق والسجالت باسمه في وثيقة  ......(ناصرية،) محمد  جاسم حسين .681

 ........................ ........(،).....  حربي حسين .681

 .9192واطلق سراحه عام  9190شباط  94اعتقل في  ........(،)..... حبيب حسن حسين .682

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في توجد له . سجن العمارة ..(...،)...... حسين حسن يوسف .683
الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء  9192-9-92في  44وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

  .محكوميتهم

 ........................ ........(،)..... حسين حميد الصائغ .684

 .نقره السلمان (الكوت، طالب) حسين حنتوش  .685

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة ........(،)..... حسين خصاف  .686

 .قصر النهايه (،عقيد)..... الدوري خضر حسين .687

  ........................ ........(شامية،) حسين خضير .688

 ل المجلس العرفي وحكم عليه من قب 3691اعتقل بعد أنقالب شباط  (الصويرة،طالب) حسين خيرى .689

 .العسكري الثاني  

 ........................ ........(،)..... صوالغ داود حسين .691
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 .بغداد/ اسمه في وثيقة بمديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(،)..... دريم الناصرية حسين .691

 .من سجناء نقرة السلمان وسجن الحلة ........(،)..... صبي حسين سلطان  .692

 .بغداد/ اسمه في وثيقة بمديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(،).....ف الناصرية  شري حسين .693

  (من الظاهر)  اعتقل وعذب (،مدرس).... حسين صالح .694

 . األدلة برء في المحكمة لعدم توفر   3113/91رقم األضبارة  ......(كربالء،) حسين عباس االمام .695
 !علي الشبيبيتوجد نسخة أصلية من قرار الحكم لدى محمد   

 .بغداد/اسمه في وثيقة بمديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(ناصرية،) الرزاق  عبد حسين .696

 حكم ( 9109/90)رقم االضبارة  .اعتقل وسجن في كربال، الحلة (كربالء، معلم) حسين عبد الرزاق .697

خة أصلية من قرار الحكم لدى جمعيات توجد نس 20/ من المرسوم و 92/92/1بالحبس الشديد لسنتين وفق المادة   

 !محمد علي الشبيبي  

 ........................ ........(،)..... حسين عبد الظاهر .698

 .سجون أخرى وسجن الناصرية  9190شباط  1اعتقل بعد انقالب ........(،)..... الواحد عبد حسين .699

 ........................ ........(،)..... اسكندر علي عبد حسين .711

 .نقره السلمان ........(،)..... ين عبدعلي اسكندرحس .711

 .من سجناء نقرة السلمان (،خياط)..... حسين عبود  .712

 حسب كتاب مديرة شرطة  3691-2-33اعتقل في  (،وكيل البدع الصغير)..... حسين عبيد الحسون .713
 .3691-2-32في  256الحلة   

  ........................ (حلة، عامل) حسين علوان .714

 ........................ ........(،)..... ن علي الحسينحسي .715

 .بغداد/والسجالت  اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق ........(ناصرية،) الخلف علي حسين .716

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ حسين علي الرجب  .717

 .بغداد/وظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت اسمه في وثيقة محف ........(الغراف،) السبهان علي حسين .718

 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(شطرة،) علي  حسين .719

-- الموصل -- الشط باب موقف ........(،)..... المصارع علي حسين .711

-- الموصل-- قبع أبو بيت موقف ........(،)..... المصالوي علي حسين .711

 ........................ ........(،)..... الناصر علي حسين .712

 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(ناصرية،) النجار علي حسين .713

  ........................ (،طبيب)..... حسين علي الوردي .714

 .3695 يذ حكم اإلعدام عامكان محكوما باإلعدام ونف (طيار. ،م)..... حسين علي جعفر .715

 م اعدنفذ به حكم األ. سجن النقرة (طيار. ،م)..... حسين علي حسين .716

 سنة 21محكوم  ........(،)..... حسين علي طراد .717

 ........................ ........(،)..... عبد علي حسين .718

 .سجون أخرىو سجن الناصرية 9190شباط  1اعتقل بعد انقالب ........(،)..... عبد علي حسين .719

 ........................ ........(،)..... عكيب علي حسين .721

 ........................ ........(،)..... العبيدي مراد علي حسين .721

 ........................ ........(،).....  ناصر علي حسين .722

ت تثبت اعتقاله يمكن له توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجال .....(الدواية،) حسين عودة .723
 .مراجعتها الستالم الوثيقة  

  ........................ ........(،)..... محمد غضبان حسين .724

 ........................ ........(،)..... حسن فاضل حسين .725

حكم ( 9109/90)رقم االضبارة  .اعتقل وسجن في كربال، الحلة (كربالء، عامل) حسين كاظم الموسوي .726

توجد نسخة . جمعيات 20من المرسوم  92/92/1بداللة. ب.ع.ق 09/94االشغال الشاقة لخمس سنوات وفق المادةب 

 أصلية من قرار الحكم لدى محمد علي الشبيبي 

 .بغداد/ اسمه في وثيقة بمديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(ناصرية،) كاظم حسين .727
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 ........................ ........(،)..... حسين كاظم جرياوي .728

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة ........(،).....حسين كاظم خضير شناوة  .729

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في توجد له . سجن العمارة .......(،)..... حسين كاظم صالح .731
الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء  9192-9-92في  44وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 .محكوميتهم

  ........................ ........(شامية،) حسين كاظم عوجن .731

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة ........(حلة،) حسين لفته فارس جار هللا .732

 .بغداد/ يرية حفظ الوثائق والسجالت مدباسمه في وثيقة  ........(الدواية،)  ماوفان حسين .733

 ........................ (طيار. ،م)..... حسين محمد حسين  .734

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة ........(حلة،) حسين مظهور رشيد سلمان .735

 ........................ ........(ناصرية،) صحن منخي حسين .736

حكم لستة اشهر مع وقف التنفيذ وربطه ( 3113/91)رقم األضبارة  .....(...كربالء،) حسين موسى .737
 !توجد نسخة أصلية من قرار الحكم لدى محمد علي الشبيبي. ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41بكفالة وفق المادة  

 رمادي سجن الرمادي ........(،).....  حسين نادر .738

 .نقالب وأطلق سراحه بكفالةاعتقل بعد اال ........(،)..... حسين ناهي .739

 .قصر النهايه ........(،)..... حسين هورماني .741

 .... سنوات 1 ........(ناصرية،) حسين ياسين .741

 ........................ (، مالزم)..... حقي اسماعيل .742

 ...................... ( ،مالزم).....حقي عبد الباقي ابو ظافر  .743

 .من سجناء نقرة السلمان ........(،)..... حكمت المصالوي  .744

 .من سجناء نقرة السلمان ........(،)..... حكمت الياس .745

 ........................ ........(،)..... ايوب حكمت .746

 ........................ (،استاذ جامعي)..... حكمت رؤوف الكاظمي .747

 .من سجناء نقرة السلمان ........(،)..... حكمت شناوه  .748

 ........................ ........(،...).. حكمت محمد  .749

 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  .....(ناصرية،) الفرحان محمد حكمت .751

 اعتقل في مركز شرطة كربالء (كربالء، طبيب) ....... حكمت .751

 .بغداد/ السجالت مديرية حفظ الوثائق وباسمه في وثيقة  ........(،)..... الرفاعي دخيل حكيم .752

 ........................ ........(،)..... حلبوص حمد .753

 ........................ ........(،)..... هللا عبد حلو .754

 مخابرات تم إغتياله بتوجيه من  (صاحب موبيليات البغدادي في شارع السعدون،)..... حليم أحمد البغدادي .755
 .البعث في الثمانينيات  

 .بغداد/ مديرية حفظ الوثائق والسجالت باسمه في وثيقة  ........(،).....  الرفاعيهللا عبد حليم .756

 ........................ (،الرمادي).....  حليم مطر  .757

 ........................ (نجف، مدرس رياضة)   حليم مطر .758

  ........................ ........(،)..... حمادة المصالوي .759

 سنة 21حكم  ........(،)..... حمادي عبد هللا .761

 ........................ ........(،)..... عبعوب حمادي .761

 .الكوت نقره السلمان ........(،)..... حمد الحالق  .762

 اعتقل وسجن في كربالء والحلة،والنقرة  ( كربال، نداف)  النداف حمد .763

 .بغداد/ة حفظ الوثائق والسجالت اسمه في وثيقة محفوظة في مديري ........(الرفاعي،)  حسان حمد .764

 .الشبيبي/ ؟؟؟؟ والد رزاق وصبري الجايجي رجل مستقل ........(النعمانية،)  حمد  .765

 توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت  ........(سوق الشيوخ،) حمدان كطان .766
 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة  
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 ........................ ...(.....،)..... مناتي حمدان .767

 سنة 31من المعتقلين بعد حركة حسن سريع ........(،)..... هاشم حمدان .768

 جماعة قطار الموت. ........(،)..... العاني أيوب حمدي .769

  الموصل سجن 9190اعتقل بعد انقالب شباط  ........(،)..... سعيد حمدي .771

 /........................ (دكتور/،طبيب)..... حمدي شريف .771

حسب كتاب مديرة شرطة الحلة  3691-2-33اعتقل في  (، معلم)..... حمدي عبد المجيد عبد الجبار الحديثي .772
 .3691-2-32في  256  

 31/33ة الماد وفق 232/91ة حكم عليه حسب الدعوى المرقم........( ،)..... حمدي عبد الهادي احمد الساعدي .773

 شر شهرا مع أيقاف التنفيذ العقوبة بحقه لقاء تعهد بكفالة شخص ضامن جمعيات بالسجن أحدى ع 31مرسوم و  

 . 3691-32-23خ واطلق سراحه بتاري 3691-2-22بمبلغ الف دينار لمدة خمس سنوات وقد اوقف بتاريخ  

  ........................( دكتور/ استاذ كلية دار المعلمين العالية رئيس قسم  االنكليزية،)..... حمدي يونس .774

 .سجن نقرة السلمان ........(،)..... حمزة راضي .775

 ........................ (، محامي)..... حمزة سعيد  .776

 صفي في المعتقل (، محامي)..... حمزة سلمان .777

  ........................ ........(شامية،) حمزة سير علي  .778

 ........................ ........(،)..... عباس حمزة .779

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة ........(،).....  د السادة عمران حسينحمزة عب .781

  ........................ (طيار. ،م).....  حمزة الزم .781

 ........................ ........(شامية،) حمزة محمد  .782

 سجن الكوت (، كهربائي.رميثة) حمزه عبد نور .783

 ........................ (معلم النعمانية،) حمزه عبود  .784

توجد له صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في   ...(، )... حمزة عبود .785
/ هل هو نفسه االسم اعاله المعلم من النعمانية؟؟؟؟) -519ذكريات التنوير والمكابدة ص -كتاب الراحل علي محمد الشبيبي 

 (محمد الشبيبي

 سلمان باك شقيق فرج لفته المصارع ..(......،).....  حمزه لفته .786

 القصاب حسن أخو وهو........................ ........(،)..... القصاب حمزه .787

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في توجد له . سجن العمارة ....(،).......... حمل عبد السماوي .788
الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء  9192-9-92في  44م وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرق

 .محكوميتهم

 حكم  ( 9109/90)رقم االضبارة  .اعتقل وسجن في كربال، الحلة (الح، فكربالء) حمود حسين .789

 جمعيات توجد نسخة أصلية من قرار الحكم  20/ من المرسوم و 92/92/1بالحبس الشديد لسنتين وفق المادة   

 لي الشبيبيلدى محمد ع  

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين بابل ........(،)..... حمود سلمان حسين علي مطر .791

والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق ........(الدواية،) حمود عبد علي .791
 .مراجعتها الستالم الوثيقة  

 ........................ ........(،)..... احمد فوزي حمود .792

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة ........(بابل،)  حمود مجهول محمد محسن .793

 .من سجناء نقرة السلمان ........(،)..... حمودي سعيد .794

 ........................ ........(،).....  حمودي عبد الحسين النجار .795

 حسب كتاب معاونية أمن  3691-2-39اعتقل في  (علم الرواشد، م).....  حمودي يوسف الموسوي .796
 .3691-2-37في  69الحلة   

 ........................ ........(،)..... حميد الحكيم .797

 ........................ ........(،)..... جى محميد الدوغ .798

 ........................( دكتور /االنكليزية  كلية دار المعلمين العالية رئيس قسم،)..... حميد الراضي .799

 .سجن النجف  (، محامي)..... حميد السكافي  .811
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 ........................ ........(،)..... حميد الشرطي .811

 شقيق العمالي قائد مسيرة كاورباغي ........................ ........(،)..... حميد الصابئي  .812

يقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له توجد وث ........(الفهود،)  حميد الطوفان .813
 .مراجعتها الستالم الوثيقة  

 .سجن النجف  (نجف، دكتور) حميد الفضل .814

 اعتقل  (رئيس نقابة الزيوت النباتية،).....حميد اسرائيل تومَكا  .815

 ....................... ........(بصرة،) حميد بخش  .816

 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(ناصرية،) الفخري بدن حميد .817

 .من سجناء نقرة السلمان ........(،).....  حميد بنيان .818

  ........................ ........(،).....  حميد توما .819

 .سجن نقرة السلمان. ........(،)..... حميد تومكا .811

 العمارة في 9190 عام ....(....،)..... الزهيري فضل جابك حميد .811

 ........................ ........(،)..... عبد حاج حميد .812

 .سجون أخرى وسجن الناصرية  9190شباط  1اعتقل بعد انقالب ........(،)..... عبد حاج حميد .813

 توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت  ........(سوق الشيوخ،) حميد حسين .814
 .مكن له مراجعتها الستالم الوثيقةاعتقاله ي  

اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل المجلس العرفي العسكري  (الصويرة، مساح)  حميد رحيم .815

  .3691الثاني   

 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(شطرة،)  رزاق حميد .816

-- الموصل-- قبع أبو بيت وقفم ........(،)..... سعدهللا  حميد .817

 و النقرة الحلةسجن   (مدرس،ديالى)  حميد سعود .818

  ........................ ........(،)..... حميد سيد صادق زين العابدين .819

 .بغداد/ مديرية حفظ الوثائق والسجالت باسمه في وثيقة  ........(ناصرية،)  شاكر حميد .821

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في توجد له . سجن العمارة ..(........،)........ حميد شاكر محمود .821
الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء  9192-9-92في  44وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 .محكوميتهم

في السبعينيات  ختطف من قِبل جالوزة البعثا. 3694/ 91سجن الحلة (، عسكري).....  حميد شلتاغ  .822
 .ُدفن  وُصفي وال ُيعرف في أية ُحفرة  

توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  ........(الجزائر،) حميد صدام الخيون .823
 .مراجعتها الستالم الوثيقة  

 ........................ ........(،)..... حميد عبد الحسين .824

  ........................ ........(،).....  يرةشع الحسين عبد حميد .825

  ........................ ........(،).....االسدي محمد هللا عبد حميد .826

 .بغداد/ مديرية حفظ الوثائق والسجالت باسمه في وثيقة  ........(ناصرية،) سندال عبد حميد .827

 .سة السجناء السياسيين في الحلةلديه معاملة في مؤس ........(،).....حميد عبيد حسن مهجهج  .828

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في توجد له . سجن العمارة ........(،)......... حميد عناد عباس .829
الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء  9192-9-92في  44وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 .محكوميتهم

 من نعيم زهيري ........................ ........(،)..... واليعودة  حميد .831

 .بغداد/ مديرية حفظ الوثائق والسجالت باسمه في وثيقة  ........(ناصرية،)  عيال حميد .831

  ........................ ........(،)..... غضبان حميد .832

 .جن الحلةهارب من س سنة بغداد 21 محكوم  ........(،)..... حميد غني جعفر .833

 .من سدة الهندية ........................ ........(،)..... حميد فرحان  .834

 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(ناصرية،)  كنو حميد .835

 .سجن نقرة السلمان ........(،)..... حميد كوركيس سكماني .836
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 ........................ ........(،)..... منصور لعيبي حميد .837

 .بغداد/ مديرية حفظ الوثائق والسجالت باسمه في وثيقة  ........(ناصرية،)  مجيد حميد .838

  ........................ ........(،)..... سعد مجيد حميد .839

له يمكن له توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقا ........(البطحاء،) حميد مهدي محمد النجار .841
 .مراجعتها الستالم الوثيقة  

لغاية 3691-4-39مرسوم جمعيات من  35/34ة اعتقل وفق الماد ........(حلة،) حميد هادي الشاله .841
 .في امن الحلة حسب الوثيقة الموجودة لدينا 5-6-3691   

 . ....................... (عمارة،عريف بحرية) حميد ياسين الساعدي .842

توجد له صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من   ........(،).....الحلوائي علي  محمد محمد حميد .843
 محمد الشبيبي/ -518ذكريات التنوير والمكابدة ص -المناضلين في كتاب الراحل علي محمد الشبيبي 

 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(القلعة،) انطوان  حنا .844

اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل المجلس العرفي العسكري  (الصويرة، معلم) طرس الحسينىحنا ب .845

 .3691الثاني   

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في توجد له . سجن العمارة ........(،)........ حنا بولص ايشوع .846

الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء  9192-9-92في  44وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 .محكوميتهم

 ........................ ........(،)..... (مظفر ابو) دانيال حنا .847

 الكوت اعدم في السبعينيات !!؟؟زميل عبداالحد ........(،).....  حنا ماربين .848

 3691 عام انكلترا - الهندسة كلية في دراسته من عودته بعد اعتقل ........(،).....  عبيا يوسف حنا .849
 . المعظم باب في العام السجن في واودع  

 .بغداد/ مديرية حفظ الوثائق والسجالت باسمه في وثيقة  ........(ناصرية،) محمد حاج حنون .851

 .بغداد/ مديرية حفظ الوثائق والسجالت باسمه في وثيقة  ........(شطرة،) محمد ناجح حوزان .851

توجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له  (فهود،عاملال) حويجة حيوم .852
 .مراجعتها الستالم الوثيقة  

 . نقرة السلمان ........(،).....  عودة حياة .853

  ........................ ........(،)..... عباس حياوي .854

 ........................ ........(،)..... حيدر الصبي .855

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة . سجن العمارة  ..........(،).... عيدان حيدر .856
 الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 .ن اهالي النعمانيةم الكوت والحلهسجن  (الصويرة، معلم في النعمانية)   خالد اشكير .857

 سجن نقرة السلمان توفي (اول. ،م)..... خالد الخالدي .858

 .سجن نقرة السلمان (،شاعر)..... خالد الخشان .859

 ........................ (اول. ،م)..... خالد الدراجي  .861

  زميل رضا موسى من الكاظميه نقرة السلمان ........(،).....   خالد الشيخ .861

-- الموصل--الخزرج شرطة موقف .......(.،)..... العمر  خالد .862

  ........................ (،دكتور)..... خالد العيبي .863

 سجن البصرة ........(،).....  خالد جابر .864

-- الموصل--الخزرج شرطة موقف ........(،).....   حاوة خالد .865

 نقرة السلمان (اول طيار. بصرة،م)   خالد حبيب .866

 ركة حسن سريعح ........(،).....  حسن خالد .867

  ........................ ........(،)..... غفور حسين خالد .868

 المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير أيام  ........(،)..... خالد حمادي .869
 .االنقالب  

 .بغداد/ مديرية حفظ الوثائق والسجالت باسمه في وثيقة  ........(شطرة،) هللا خير خالد .871

 .بغداد/ مديرية حفظ الوثائق والسجالت باسمه في وثيقة  ........(شطرة،)  هادي سيد لدخا .871
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 نقرة السلمان .قطار الموتمجموعة  (اول طيار.،م)..... الزبيدي محمد مهدي خالد شفيق .872

 ........................ (اول. ،م).....   خالد صالح .873

 توفي. سجن نقرة السلمان (اول.،م)..... خالد طه درويش .874

 ........................ (،مالزم)..... خالد عمران  .875

  ........................ (،محامي)..... خالد عيسى طه .876

 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  ........(ناصرية،)  غني خالد .877

  ........................ (،دكتور).....  لعيبي خالد .878

 سجن نقرة السلمان (،رئيس)..... محمد خالدخالد  .879

من المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير أيام  ........(،)..... خالد محمد عبد هللا  .881
 .االنقالب  

 سجن نقرة السلمان (اول. ،م).....   خالد ناصر .881

  ........................ ........(،)..... الشالل نايف خالد .882

 .من سجناء نقرة السلمان ........(،).....  خالد ياسر .883

 من قبل الحرس القومي  امصطفى العاني وتم اعتقالهالدكتور زوج  (، دكتورة)..... يئخالده الطا .884

 .طبيب االسنان عبد الرزاق الزهير  

 سجن نقرة السلمان ........(،)..... الرئيس خالص عبد الرحمن .885

 .االولمبيخالص عزمي اعتقل في النادي  .886

 اقتصادي/خالص محي الدين .887

 شريف خريبط .888

-- الموصل -- الشط باب الثالثة موقف خزعل .889

 .ضابط خزعل جاسم الخلف الجماس .891

 جعفر خزعل .891

 .االنقالب من المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير أيام / خزعل حمادي  .892

  عذافة سوادي خزعل .893

 خزعل شلش الرئيس االول .894

 حي المالزم المالحخزعل فت .895

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/الكرمة خزعل فيروز .896
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .نقرة السلمان ضابط/من اهالي النجف/خزعل معله  .897

 خزعل مهدي معلم من النعمانيه السلمان .898

-- الموصل-- قبع أبو بيت توفيق موقف خسرو .899

 خضر البياتي العقيد الركن سجن نقرة السلمان .911

-- الموصل-- قبع أبو بيت الظاهر موقف خضر .911

 خضر المهنا المالكي المالزم .912

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / عباس الرفاعي خضر .913

 .ناء السياسيين في الحلةلديه معاملة في مؤسسة السج/ خضر عباس حسون شبع .914

 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  9190شباط  1اعتقل بعد انقالب/ الشهيد عبد خضر .915

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / القيسي الناصرية محمد خضر .916

الوثائق والسجالت في وزارة وثيقة لدى مديرية حفظ . سجن العمارة ....(،)......... خضير معارج .917

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ خضر مظلوم عبيس أبراهيم .918

 (مالزم)المالكي مهنا خضر .919

 وسجن الحلة 3سجن رقم / ي اإلذاعة كفيف البصرموسيقى يعمل ف خضير تقي .911
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-0-41بتاريخ  واحيل للمجلس العرفي العسكري   9190سجن بعد انقالب شباط / خضير حاج عبود شهيدة .911
من  922وتقرر االفراج عنهم وفق المادة  جمعيات ولم يثبت ضدهم اي دليل  20ق ع ب و/09/4وفق المادة  9190

 .900/192لسبب اخر حسب قرار الحكم يكونوا موقوفين االصول واطالق سراحهم ان لم 

  حسن خضير .912

 الرسميه الكوت متوسطة مدير الدعج عّباس خضير .913

 .سجن نقرة السلمان/خضير عباس الزبيدي .914

 السماوي عباس خضير .915

 الالمي عباس خضير .916

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / عباس الناصرية خضير .917

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ خضير عباس حسين هادي .918

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / عبد الناصرية خضير .919

 خفيف عبيد عبيس .921

وزارة الثقافة وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في . سجن العمارة  .........(،)..خضر هاشم جواد  .921

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 محامي/خلف الطائي .922

 .خلف بديوي من سجناء نقرة السلمان .923

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ خلف جودة  .924

 النقرة/ خلف جودة .925

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / ةالناصري/السوق خلف حاجم .926
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة حسن خلف .927

  حسين خلف .928

 رحيمة، من المعتقلين بعد حركة حسن سريع مؤبد خلف .929

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / يدان الناصريةز خلف .931

 خلف سيدخان الرئيس االول الركن .931

 شناوة خلف .932

 خلف عباس الترف .933

-92المرقم س حسب كتاب السجن  190-0-1 سجن الكوت بتاريخ اودعوا وقد العزيزية اهالي علي من خلف .934

 .9190-0-1في  24

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة . سجن العمارة  ....(،....).. خلف عبد جبر .935

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

الوثائق  ية حفظ اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مدير/ الناصرية/الجزائر خلف لطيف الخزاعي .936
 .والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

  جاسم محمد خلف .937

 نهاي خلف .938

 محامي/ خلوق امين زكي .939

 ./نيوزيلندا الدكتور طبيب األسنان / خليل إبراهيم الجنابي  .941

 9190-0-41  واحيل للمجلس العرفي العسكري بتاريخ  9190سجن بعد انقالب شباط / خليل ابراهيم علكم .941

من االصول  922االفراج عنهم وفق المادة  جمعيات ولم يثبت ضدهم اي دليل وتقرر  20ق ع ب و/09/4وفق المادة 

 .900/192حسب قرار الحكم واطالق سراحهم ان لم يكونوا موقوفين لسبب اخر 

 محامي/ خليل الشيخ علي .942

 نقرة السلمان طالب الناصرية خليل الفخري .943

-- الموصل--الخزرج رطةش المصور موقف خليل .944

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /خليل بدران ياسر خليل .945
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 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / خليل الناصرية بهجت خليل .946

  .النجف/ دكتور طب/ خليل جميل جواد .947

 النجف/خليل جميل، طبيب .948

 خليل حاج حسون .949

 بعقوبة/نقرة السلمان-ل حسون السعدي، مالزم أولخلي .951

 الحريري حسين خليل .951

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/الكرمة خليل خلف .952
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

-- الموصل -- الشط باب رشو موقف خليل .953

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/القلعة خليل كريم جنديل .954
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 طيار سجن نقرة السلمان خليل محمد الداغستاني رئيس .955

 .خليل مال ابراهيم عامل الكوت نقره السلمان .956

 .بغداد/ي مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة ف/ مهدي الشطرة خليل .957

 خليل هبالة  .958

  مهدي خماس .959

 .خير هللا عبود من سجناء نقرة السلمان .961

 م أول سجن نقرة السلمان خيري جابر الشهابي .961

 .خيري حطاب من سجناء نقرة السلمان .962

 زغير خيري .963

 ياسين  عبود خيري .964

 ابو حازم-خيري يوسف الحيدر  .965

 .بغداد/ وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  يوجد اسمه في/ الرفاعي حسن خيون .966

 .االنقالب من المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير أيام / خيون صاحب  .967

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /خيون عباس محمود شناوة .968

 الحلة وسجن فالنج في أعتقل طبيب الحيدر، صَكر ياسر جبار. د .969

 .سجن بعقوبة/التجارة كلية عميد المرزة اسماعيل.د .971

 .قصر النهايه داخل حمود .971

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /داخل عبد هدار حسين .972

 .الركن قصر النهايه الجنابي الزعيم داود .973

 .داود خشتي من سجناء نقرة السلمان .974

 محامي/داود خماس  .975

 .3691العسكري الثاني  اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل المجلس العرفي / الصويرهداود ذويب طالب  .976

 .3691 اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل المجلس العرفي العسكري الثاني /   داود سالم المراد .977

العسكري  العرفي اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل المجلس / داود سلمان العبد طالب الصويره .978

 .3691الثاني 

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / سلمان الناصرية داود .979

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / يوسف الناصرية سلمان داود .981

ة في سجن الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في توجد له صور  (النجف، مدرس) الداللداود مال سلمان  .981
 .محمد الشبيبي/ -517ذكريات التنوير والمكابدة ص -كتاب الراحل علي محمد الشبيبي 

 .داود يصغ من سجناء نقرة السلمان .982

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / جبرائيل الناصرية داوود .983

 داوود خماس .984
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العرفي  اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل المجلس / تور زاهد العميد طبيب فى الصويرهالدك .985

 .3691العسكري الثاني 

 .فهمي محمد شفيق عدنان الدكتور .986

 من نعيم زهيري. 3691دالل محارب من معتقلي  .987

 .دلي مريوش عامل نقابي  .988

 .بغداد/ مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في / دنحا الناصرية داود دنحا .989

 السامرائي دينار .991

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق دينار مغشغش .991
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق/ كريم الشطرة ذايب .992

 ذنون سلطان من الموصل ؛مالزم اول طيار .993

 م اول طيار سجن نقرة السلمان ذنون يونس .994

 .سجن نقرة السلمان/ذو النون الحاج داود .995

 .في الموصل9190شباط 1اعتقل بعد انقالب / ذو النون يونس .996

-- الموصل-- قبع أبو بيت عبايجي موقف ذوالنون .997

 .بغداد/في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه / جابرالناصرية ذياب .998

  شرشاب ذياب .999

  (سرحان ابو)كزار ذياب .1111

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / العودة الناصرية محمد راشد .1111

 البطاط خلف جعفر راضي .1112

يرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة وثيقة لدى مد. سجن العمارة  .....(،).... راضي سيد جعفر .1113

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 من المعتقلين بعد حركة حسن سريع مؤبد شلتاغ راضي .1114

   شرطة الحلةحسب كتاب مديرة  3691-2-33اعتقل في /معلم برنون/ راضي عبود الحميد .1115
 .3691-2-32في  256

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/القلعة راضي مونس .1116
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 سجن نقرة السلمان م أول توفي   راغب عبد الهادي .1117

. توفر األدلة برء في المحكمة لعدم ( 3113/91)ارة رقم األضب/ طالب كربالء/ رأفت عباس الحمداني .1118
 !توجد نسخة أصلية من قرار الحكم لدى محمد علي الشبيبي

 استاذ كلية الطب/ الطبيب العقيد سجن نقرة السلمان رافد صبحي أديب .1119

 .السلمان نقرة الى الموت قطار فى ارسل (رائد)العزاوى احمد حسن القادر عبد الرائد .1111

في  69الحلة  حسب كتاب معاونية أمن  3691-2-39اعتقل في // مدرسة االبراهيمية/ ثيرائد مهدي الحدي .1111
37-2-3691. 

 \ .رجب خميس من سجناء نقرة السلمان .1112

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة  مزعل رحمن .1113

 (عسكري)الماشطة رحيم .1114

 رحيم حسن .1115

 .بغداد/د اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوج/ حسن الشطرة رحيم .1116

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / حسون الشطرة رحيم .1117

 الخميسي عالوي رحيم .1118

-2-31مختلفة للفترات  مرات عدة وتنقل بين سجون  3691شباط  8اعتقل بعد انقالب / رحيم محمد كاظم علي .1119
ونقل الى  1-27الى سجن امن بابل وظل لغاية  في الحرس القومي ونقل في التاريخ ذاته  3691-2-25ولغاية  3691

 32-26في ابو غرق ومن  3678-32-32لغاية  3678-32-9  واعتقل من3691-5-28اماكن مجهولة لغاية 



31 

 

 3663-7-4امن بابل ومن في  3681-9-11لغاية  3691-5-2في امن بابلومن  3681- 3-21ولغاية 3678
   . في ابو غرق وبابل 3663-7-28لغاية  

  مهودر رحيم .1121

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / رفيق الناصرية رحيمة .1121

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / المشهد الناصرية احمد رزاق .1122

 . شاميه,اسماعيل  رزاق .1123

  جبار رزاق .1124

 اعتقال موقت معلم رزاق حاج مهدي العبود .1125

 .رزاق خطاب  .1126

 رزاق دواي المالزم .1127

 كربالءاعتقل في / طالب كربالء/ رزاق سبيس .1128

 .سجن الحلة/ المحمودية اهالى من البياتى شالل شعالن رزاق .1129

 كرم علي رزاق .1131

 .بغداد/ رية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مدي/ الشطرة عليان رزاق .1131

 (مقدم)غصيبة رزاق .1132

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / غالم الرفاعي رزاق .1133

في  242شرطة الحلة  حسب كتاب مديرية  3691-2-33اعتقل بتاريخ / معلم مدرسة الفالح/رزاق محمد جواد .1134
33-2-3696. 

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/القلعة رزاق محمود .1135
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 تلو رزوق .1136

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق رستم عبيد الراشد .1137
 .الستالم الوثيقةتثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها 

 محامي/رسمي العامل .1138

 رسول الحطاب  .1139

 رسول المختار  .1141

 الجديد 4الحله قاعه :رسول شاب من مقاومة الكاظميه  .1141

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /رسول كاظم عباس ناصر .1142

والسجالت تثبت اعتقاله  ثائق اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الو/ الناصرية/القلعة رسول كريم .1143
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

وربطه بكفالة  لستة اشهر مع وقف التنفيذ  حكم ( 3113/91)رقم األضبارة / كربالء/رسول مجيد مستوفي  .1144
 !قرار الحكم لدى محمد علي الشبيبي توجد نسخة أصلية من . ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41وفق المادة 

 ل محمد امينرسو .1145

  حبيب علي محمد رسول .1146

 .شباط اعتقل في النادي االولمبي بعد انقالب / الفنان المعروف ورفيق فهد في السجن/رشاد حاتم .1147

الوثائق والسجالت تثبت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ / الناصرية/الفهود رشاد حسين الماجدي .1148
 .الوثيقةاعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم 

 شاعر/رشدي العامل .1149

 و من المعتقلين بعد حركة حسن سريع غانم رشك .1151

 طاهر  رشيد .1151

 رشيد العزاوي الرئيس .1152

توجد له صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في   ....(،)..... رشيد الترف .1153
 محمد الشبيبي/ -518ذكريات التنوير والمكابدة ص -كتاب الراحل علي محمد الشبيبي 

 د الناصريرشي .1154
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وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة . سجن العمارة   ...(،)......رشيد اسماعيل محمد  .1155

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 جمعة رشيد  .1156

 كة حسن سريعخورشيد من المعتقلين بعد حر رشيد .1157

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / ساجت الشطرة رشيد .1158

 رشيد شاكر العزاوي  سجن نقرة السلمان .1159

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/القلعة رشيد شياع .1161
 .الم الوثيقةيمكن له مراجعتها الست

 .رشيد طاهر معلم الكوت نقره السلمان .1161

 رشيد عباس الترف .1162

 61معاونية امن  الحلة  حسب كتاب  3691-2-33اعتقل في / معلم الغليس/ رشيد عبد رشيد محمد علي النداف .1163
 .السجناء السياسيين في الحلة لديه معاملة في مؤسسة  37/3691القضية المرقمه -2-34في 

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / علي الرفاعي رشيد .1164

 سجن نقرة السلمان رشيد لفته رئيس توفي .1165

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة مجيد رشيد .1166

حوالي عام  صر النهاية استشهد في ق تموز وخريج بلغاريا ماستر اقتصاد 34ل العمارة قبل ورشيد مسؤ .1167
 .أضافه صادق الكحالوي 71

 .توجد لها صورة جماعية مع زميالتها في سجن بغداد المركزي ...(، )... روضة عبد اللطيف  .1168

 .سجن نقرة السلمان/رضا جتيوي .1169

 .قصر النهاية/رضا جليل من بغداد مهندس استشاري ومقاول ومناضل .1171

  جنبوري رضا .1171

-94- 97وهناك ما يثبت تمديد توقيفه لغاية  9190نقالب شباط اعتقل بعد ا/ رضا صالح شويليه .1172

 .9190-94-2حسب قرار حاكم التحقيق بتاريخ 9190

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ رضا صالح عبود رضا .1173

 .قصر النهايه رضا عبد الرزاق .1174

 .معتقل الكوفة/رضا عجينة الدكتور الجراح  .1175

 علي رضا .1176

 ة حسن سريعحرك مهدي رضا .1177

 السلمان..رضا موسى رياضي كمال االجسام من الكاظميه .1178

 رضا ميرزه ؛علي الغربي ؛سجن السلمان .1179

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الدواية يونس رغيف .1181

ارة الثقافة استنادا لكتاب وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وز/ سجن العمارة/ رفعت عبد هللا حسين .1181

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44مديرية سجن العمارة المرقم 

 دكتور/ طب/رفعت علي الشيباني .1182

 رفيق المحاد  .1183

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / حسون الشطرة رفيق .1184

  توفي سجن نقرة السلمانرفيق فائق م أول  .1185

 رفيق محمد جواد .1186

 كرم ثامر رمضان .1187

  موزان كاطع رمضان .1188

حكم عليها سبعة سنوات بعد حركة حسن . زوجة الشهيد ابراهيم محمد علي ...(، )...  لطيف محمد رهبية .1189
 توجد لها صورة جماعية مع زميالتها في سجن بغداد المركزي. سريع

 .9190البنات شباط  عميدة كلية  1بعدد انقالب   بغداد في النساء سجن سجنت في/  خدوري روز .1191

 . بغداد في النساء سجن في 9190اعتقلت بعد انقالب شباط / خدوري روز .1191
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 روسي الترف .1192

 .سجن نقرة السلمان/روكسي منصور .1193

 السلمان والحله:رؤوف ؛ من الكاظميه ساهم في المقاومه .1194

 محامي/رؤوف ديبس  .1195

 سلمان رؤوف .1196

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / يةبالل الناصر حسن رياض .1197

 سنوات 31/ رياض عبد الكريم حبش  .1198

 سنة 35/ ريحان عبد هللا  .1199

 .3699 - 3691 عام من السلمان نقرة - السبتي مشري مهلهل ريسان .1111

 عسكري كهربائي من معسكر فايده..ريسان مهنه الفتالوي .1111

 ريمان عبد هللا .1112

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / يد الشطرةسع زامل .1113

 الصويرة/زاهد العميد، طبيب .1114

 نجم محمد زاهر .1115

 من نعيم زهيري. 3691زاهرة عبد الفتاح قنب الزهيري من معتقلي  .1116

 .بغداد/ت والسجال يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / عباس الناصرية جلول زاير .1117

  الطرفي زكي .1118

 معاون طبي في النعمانيه... زكي العاني  .1119

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة . سجن العمارة ......( ،)...... زكي حاتم خلف .1111

 .تهمالذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكومي 9192-9-92في  44الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

  قاسم الكريم لعبد مرافق مالزم /البادي رشود زكي .1111

 سجن نقرة السلمان زكي رشودي م أول توفي .1112

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / صاحب الناصرية زكي .1113

  سعيد الرحمن عبد زكي .1114

  .موقف العامااليرانيه وارسل الى سجن ال الحكومةسلمته   زكي فرحان الخميسي  .1115

 من نعيم زهيري. 3691زكية جابر عبد الزهيري من معتقلي  .1116

 توجد لها صورة جماعية مع زميالتها في سجن بغداد المركزي ...(،)... (ام جواد)زكية شاكر  .1117

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة . سجن العمارة  .....(،)..... زكي شاني .1118

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44ديرية سجن العمارة المرقم استنادا لكتاب م

 رماديسجن  قاص واديب موجود حاليا في اوربا..زهدي الداودي  .1119

 زهدي حميد شقيق الشهيد الضابط مهدي حميد .1121

 .اعتقل بعد االنقالب  وأطلق سراحه بكفالة/ زهدي زوران بطرس الداودي .1121

 ارة الزهيري من نعيم زهيريزهرون جب .1122

 (يلبالهوتم وصلني)..................................  (، معلمة)..... زهرة عبد الرضا حبه .1123

 اللغوي/زهير احمد القيسي .1124

 زهير الدجيلي شاعر شعبي .1125

 .حكم عليه من محكمة أمن الدولة/ زهير كاظم عبود .1126

 ديمن اهالي خانقين سجن الرما زوران عبدالعزيز بيشتيوان .1127

 .سجن نقرة السلمان/زوق تلو .1128

 زويد الشريفي .1129

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / بولص الناصرية زيا .1131

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ زيارة كاظم  .1131

 الحله{ ابو فريد } زياره عامل من الثوره  .1132
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 .بغداد/محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة / حسن الناصرية زيد .1133

العسكري  اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل المجلس العرفي / زيد على الحسون طالب الصويره .1134

 .3691الثاني 

العرفي  اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل المجلس / زيدان جاسم محمد الربيعى معلم الصويره .1135

 .3691 العسكري الثاني

 السماوة/زيدان حسان شبيل، موظف صحي .1136

 زيدان حيدر النداف من الكوت سجن السلمان .1137

 زيدان خلف جندي موسيقي في الجيش .1138

 سنة 31رحيمة من المعتقلين بعد حركة حسن سريع زيدان .1139

  هفند حسين الشيخ الدين زين .1141

 سنة 31محارب من المعتقلين بعد حركة حسن سريع  سابط .1141

 .بغداد/ جد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت يو/ الفجر غيالن ساجت .1142

 .حكم عليه من محكمة أمن الدولة الحسين عبد حمادة ساجد .1143

 ساجد نوري الرئيس االول .1144

 ببغداد المحلية اإلدارة ملعب في أعتقلت-معلمة الحيدر، صَكر ياسر ساجدة .1145

 ديبةا-ناشطة سياسية-خريجة كلية االداب /سافرة جميل حافظ .1146

  المظفر سالم .1147

 .سجن البصرة/ سالم المياح  .1148

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة . سجن العمارة .....( ،).....سالم بدر محمود  .1149
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

-- الموصل -- الشط باب موقفجرجيس  سالم .1151

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق سالم حسن .1151
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .برطله سجن الموصل/  معلم/بّحو سعيد سالم .1152

 (. محترف حزبي) يوسف أبو الدكتور .سفر سالم .1153

  اول سجن نقرة السلمان سالم سلو رئيس .1154

 .سالم عبدالحسن من سجناء نقرة السلمان .1155

 الرمادي سجن السلمان نقرة عودة سالم .1156

 .سالم قنبر من سجناء نقرة السلمان .1157

  شناوة كاظم سالم .1158

 كتيباني سالم .1159

-- الموصل--الخزرج شرطة بتي موقف متي سالم .1161

  السلمان محسن سالم .1161

 .بغداد/ يقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وث/ علي الناصرية محمد سالم .1162

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الدواية عبيد مال سالم .1163

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/القلعة سالم منشد .1164
 .تها الستالم الوثيقةيمكن له مراجع

 .الكويتي الجنسية، من سجناء نقرة السلمان( سامي أحمد البدر .1165

 .سامي أحمد العامري من سجناء نقرة السلمان .1166

وبداللة المادة   3691لسنة  18من قانون رقم  3عتقل بعد االنقالب واحيل وفق المادة  .حلة/ سامي الصفار .1167
وفق القرار  3691-1-33العسكري في  ن قبل المجلس العرفي من ق ع ب وحكم عليه ثالثة سنوات م 317/335
 .691لسنة   3356المرقم

 بغداد/ سامي جليل الشربتي .1168

 طيار سجن نقرة السلمان م أول سامي حسين األلوسي .1169

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ سامي خلف  .1171
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 توجد له صورة في سجن النقرة ...(، )... سامي درويش .1171

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / ان الشطرةطع سيد سامي .1172

 ( حركة سليم الفخري) سامي لفته فليفل ـــ قضية الثوريين  .1173

  شياع سامي .1174

  (شهيد) صيوان سامي .1175

وسجن فيي  سنوان  91حكم عليه /اعتقل وأرسل مخفورا الى بغداد/ من اهالي البصرة / در الجا عبد سامي .1176

 .لحلة ونقرة السلمانا

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة  .سجن العمارة ....(،)....سامي عبد الحسين حمادي .1177
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

مديرية شرطة  حسب كتاب  3691-2-33اعتقل بتاريخ / سة ابي غرقمعلم مدر/سامي عبد الرزاق الغضبان .1178
 .3696-2-33في  242الحلة 

 .السياسيين في الحلة لديه معاملة في مؤسسة السجناء  .اق مال ابراهيم من اهل الحلة ابو عادلزسامي عبد الر .1179

 .سجن نقرة السلمان/سامي علي الجصاني .1181

 /سامي عنتر .1181

 سجن الحلة/ سامي قيطاس .1182

 هاشميه/ جيد الشريفيسامي م .1183

 (محمد الشبيبي/ هل هو نفس الشخص التالي، أم انه شخص آخر؟؟)  (شهيد) علي محمد سامي .1184

 .توجد صورة له في سجن نقرة السلمان...( ، )... سامي محمد علي .1185

 مهاووش سامي .1186

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ سامي هادي ناجي عواد .1187

 توجد لديه صورة في سجن النقرة ...(، )... سامي وادي .1188

 العبادي فرحان سبتي .1189

 .المتضمن رفع غبن  113676-4في  316حسب كتاب نقابة المعلمين / معلم المجاهد/سبيم علوان حمادي .1191

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / اسماعيل الناصرية ستار .1191

 .حله/ستار البارودي .1192

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / منخي الناصرية سنح ستار .1193

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / راضي الناصرية حميد ستار .1194

 طاهر ستار .1195

 طاهر ستار .1196

المجلس العرفي العسكري  كم عليه من قبل وح 3691اعتقل بعد أنقالب شباط / ستار عباس معلم الصويره الصويره .1197

  .الثاني

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ ستار علي جواد  .1198

حسب 9190- 90-97وهناك ما يثبت تمديد توقيفه لغاية  9190اعتقل بعد انقالب شباط / ستار كاظم جاسم .1199

 .9190-94-2قرار حاكم التحقيق بتاريخ 

ستار مهدي اسم الظاهر . د وصلني من) .يه استشهد تحت التعذيبالخواجه قصر النها ستار مهدي .1211
 (ستار مهدي الخواجه أن الصحيحكتشفت أوبالصدفة ! المعروف

 .صويره../ستار .1211

 .المركزيتوجد لها صورة جماعية مع زميالتها المناضالت في سجن بغداد  ...(، )...  سعاد حنه .1212

 سعد  يحيى فاف .1213

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / احمد الناصرية سعد .1214

 سنة 32/ سعد هللا مال محمد  .1215

 النقرة في كربالء و سجناعتقل و /طالب كربالء/ سعد بدكت .1216

   خزعل سعد .1217

 .بغداد/ الوثائق والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ/ خزعل الناصرية سعد .1218
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 .من اهالي النعمانية شاعر وشخصيه نادرة..سعد عباالمير معهد اعداد المعلمين .1219

 .نادي قريش الرياضي في الكاظمية/هاني الباقي عبد سعد .1211

 .السلمان  نقرة الى الموت قطار فى الرادار ارسل قسم الجوية القوة فى مالزم العزاوى الجبار عبد سعد .1211

  (مالزم) العزاوي بارالج عبد سعد .1212

 سعد كاظم البكري طالب ثانوية الزراعه في العزيزيه من الحي .1213

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /سعد مجيد عباس حسين .1214

 وصائغ طالب وهو العمارة سجن في ونصف سنتان وسجن ايران سلمته ايضا تقي مطشر سعد .1215

 سنة 21/ سعدان فهوي  .1216

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/كرمةال سعدون ثويني .1217
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 الكوت داخل المصلحه سيارات في إشتغل جابي[  أبوسالم]  الجعيفري جبر سعدون .1218

 .من سجناء نقرة السلمان/ سعدون جبر رئيس عرفاء .1219

 .معلم ورياضي نقره السلمان{ و الجيشي اب} سعدون جواد  .1221

 ناصرية الخيالة سجن - أحمد حبيب سعدون .1221

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/القلعة  سعدون شوني .1222
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .بغداد/ ظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفو/ كاظم الرفاعي سعدون .1223

 سابقا   المحليه االدارة في موظف عنفوص كريدي سعدون .1224

 , .السّدة خلف معتقل الهندسة كلّية طالب/كّمونة سعدون .1225

 .من سجناء نقرة السلمانالفرطوسي سعدون مجيسر  .1226

 .سعدون محمد من سجناء نقرة السلمان .1227

 . سعدون مطر من سجناء نقرة السلمان .1228

 مدحتية/ سعدون هاتف حمزة  .1229

 سعدي الحديثي .1231

 مدير الكمارك العام / سعدي الدبوني .1231

الديوانية  من المجموعة التي سرقت الطابعة في / ( شقيق الشاعر شاكر السماوي)سعدي السماوي  .1232
 .وطبعت المناشير أيام االنقالب

 سعدي جميل صائب رئيس أول سجن نقرة السلمان .1233

 الدين جمال حسن سعدي .1234

 يمدع سعدي .1235

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / مجيد الناصرية سعدي .1236

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا . سجن العمارة....( ،)....سعدي مجيد حميد  .1237
 .ق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهمالذي نص على اطال 9192-9-92في  44لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

-- الموصل-- قبع أبو بيت محمد موقف سعدي .1238

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / مكطوف الناصرية سعدي .1239

 .من سجناء نقرة السلمان( الشاعر)سعدي يوسف  .1241

 (يلتأكيد بالهوتم)...... ............................. ( مدرس، )...... سعيد الكاهجي .1241

 وحكم عليه بالسجن المؤيد / شباط/8سعيد تقي قبل  .1242

   حسب كتاب معاونية أمن الحلة 3691-2-39اعتقل في // معلم المحمدية/سعيد حسين الدده .1243
 .3691-2-37في  69

 1الب بعد انق اعتقل  لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ سعيد حمدي محمود ناصرحسين .1244
بعد االتفاق بين  9171-4-41سراحه بتاريخ  واطلق  9190 -91-09في الموصل وحكم عليه باالعدام بتاريخ 9190شباط

 .من مجلس قيادة الثورة الحزب الشيوعي وحزب البعث المقبور بقرار 

 رشيد سعيد .1245
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 315المادة  داللة وب 317اعتقل بعد االنقالب اليوائه الشيوعين واحيل وفق المادة / سلمان سعيد رشيد .1246
 .691/  3356من ق ع ب وسجن سبعة سنوات حسب قرار المجلس العرفي العسكري 

-2-32في   253حسب كتاب مديرة شرطة الحلة  3691-2-33اعتقل في / معلم الوطن/سعيد زباله فليح .1247
3691. 

 سعيد سلمان الزبيدي رئيس سجن نقرة السلمان .1248

 . الحياكه أو النسيج معمل في يشتغل انك روسيا خريج مهندس الجّصاني طاهر سعيد .1249

 .الكوت نقره السلمان...سعيد طاهر طالب جامعي في روسيا  .1251

 رئيس – االمير عبد سعيد .1251

 سعيد عزيز الدكتور من سجناء نقرة السلمان .1252

 [متوفى]  الكوت في معلم منصور عساف سعيد .1253

 [متوفى]  الكوت في معلم منصور عساف سعيد .1254

 سعيد عمران الرئيس .1255

 من الذين دافع عنهم الفيلسوف برنتراند رسل، / نقرة السلمان/ دكتور/ ير سعيد غد .1256

 .الشامية,سعيد محمود  .1257

 سعيد مطر رئيس أول سجن نقرة السلمان .1258

 .سجن الموصل المركزي/صفار الياس سفر .1259

  .الموصل سجن ميخائيل الياس سفر .1261

 نقرة السلمان/ طالب جامعة بغداد/ من الموصل/ سالم الدباغ .1261

-- الموصل -- الشط باب غ موقفالصبا سالم .1262

 (صفي)سكرتير الحزب الشيوعي  /حسين احمد الرضي/سالم عادل  .1263

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق سلطان عبود .1264
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 هللا عبد عثمان سلطان .1265

 جماعة قطار الموت (الشيوعي للحزب العسكرية اللجنة عضو) علي مال سلطان .1266

 سلمان الحصان العقيد سجن نقرة السلمان .1267

 (وفنان مخرج)العقيدي سلمان .1268

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة . سجن العمارة  ....(،)..... سلطان عبطان .1269
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / محمد الناصرية جابر سلمان .1271

 السلمان داود حاج سلمان .1271

رفي الع اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل المجلس / سلمان حسن العقيدى موظف فى الصويره .1272

 .3691العسكري الثاني 

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /سلمان حسن صالح يوسف .1273

 {سلمان المعيدي } سلمان حسون معروف ب  .1274

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /سلمان حسين حمزة السعبري .1275

 سلمان داوود   الناصرية سجن نقرة السلمان .1276

 المقدم سلمان سبتي .1277

 سلمان عبد المجيد الحصان العقيد .1278

 علي سلمان .1279

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب . سجن العمارة ....(،).... سليم سعود .1281
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44مديرية سجن العمارة المرقم  

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة . سجن العمارة ....(،).....ان سلمان فرج سلم .1281
الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء  9192-9-92في  44استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم  

 .محكوميتهم

 .من سجناء نقرة السلمانالجبيلي سلمان كاظم  .1282
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  شكر حسين محمد سلمان .1283

 الزوار نجم سلمان .1284

  (مالزم) يوسف سلمان .1285

 سلمان يوسف المالزم .1286

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / خزعل الناصرية سلمى .1287

 .من سجناء نقرة السلمان  ...(، )... سليم إسماعيل البصري .1288

 محامي/ سليم الحسني .1289

 سليم الفارس المالزم االول .1291

 .ة السلمانسجن نقر/سليم الفخري .1291

 سليم المرزة من النجف .1292

في  3691- 8-24لغاية  3691 -1-4مرسوم جمعيات من 35/34اعتقل وفق الماده/ حله/سليم حسن تقو .1293
 .امن الحلة حسب الوثيقة الموجودة لدينا

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / سلمان الناصرية داود سليم .1294

 .شقيق سميع معلم من الكوت نقره السلمان سليم داود .1295

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/القلعة سليم سلطان .1296
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .غدادب/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / عباس الرفاعي سليم .1297

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / بكرالناصرية العزيز عبد سليم .1298

  شداد عبود سليم .1299

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /سليم علوان حمادي حسين .1311

 سليم كمال كماله  .1311

 سليم محمد الجزائري .1312

 .سجن نقرة السلمان/سليم ميرزا .1313

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / حسن الرفاعي يمانسل .1314

 سليمان يوسف المالزم .1315

-- الموصل-- قبع أبو بيت ختي موقف يونس سليمان .1316

 السلمان...مالزم اول من كردستان ....سمكو  .1317

 السلمان..سمكو مقديد جندي من اربيل  .1318

 مانسمير البياتي مالزم سجن نقرة السل .1319

 سمير القاضي المالزم .1311

 سمير الياس مالزم سجن نقرة السلمان .1311

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ سمير جاسم ناصر  .1312

 السلمان قضاها في سجن الحلة ونقرة  3695-3692سمير جاسم ناصر حكم عليه ثالثة سنوات من  .1313

 .سجن النجف  سمير سارة المهندس  .1314

 مصطفى القادر عبد سمير .1315

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / يوسف الناصرية سميرة .1316

  3691 سنه النهايه قصر في سهراستشهد جاني سميع .1317

 .سميع داود معلم وشاعر من الكوت نقره السلمان .1318

 . الشمال في واالن يسكن الكوت سكنة من معلم داوود سميع .1319

 .الشمال في ن يسكنواال الكوت سكنة من معلم داوود سميع .1321

 .استشهد اثناء التعذيب/ معلم/ البادي رشود سميع .1321

 سنحاريب .1322

توجد صورة لها مع زميالتها المناضالت . أخت الشهيد فاتح الجباري ...(كركوك، ) سنية الجباري .1323
  .في السجن المركزي ببغداد
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والسجالت تثبت اعتقاله  ظ الوثائق اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حف/ الناصرية/الفهود سهر ملغوث .1324
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / الطائي الناصرية نجم سهيل .1325

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / نجم الناصرية سهيل .1326

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/لسوقا سوادي كاظم .1327
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/الكرمة سوادي مديخل .1328
 .لوثيقةتثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم ا

 الكوت{ ابو الجص } سيد جعفر الطالقاني  .1329

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة محمد جواد سيد .1331

 سيد حسن ابو اللول .1331

 من النجف سيد حسن سيد حسين الحكيم من النجف؛استشهد فيما بعد في التعذيب في االمن في السبعينات  .1332

 .من اهالي النعمانية دواح معلمسيد حسن سيد  .1333

  الموسوي حسين سيد .1334

 من المعتقلين بعد حركة حسن سريع النجار حسين سيد .1335

الوثائق  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ / الناصرية/الفهود سيد حسين يوسف عكلة .1336
 .والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .رة السلمانسجن نق/سيد حسين .1337

 .من اهالي النعمانية سيد خالد السيد محمد االمامي شخصيه معروفه ومزارع .1338

 .سيد راضي البطاط من سجناء نقرة السلمان .1339

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق سيد شالل سالم .1341
 .ةتثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيق

  محمد سيد صالح سيد .1341

 سيد عباس سيد حسين الطباطبائي كادر حزبي كل السجون .1342

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ سيد عبداالمير - .1343

 .3691العسكري الثاني  اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل المجلس العرفي /   سيد عبدالمطلب الحسينى .1344

 .بغداد/والسجالت  اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق  يوجد/ جاسم النصر سيد عزيز سيد .1345

 .سيد عيسى جعفرشاميه .1346

 سيد فخري مطلوب .1347

 سيد لفته سيد هاشم مالزم سجن نقرة السلمان .1348

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / سلمان الشطرة سيد محمد سيد .1349

 سيد مكي سيد جاسم النجار .1351

 .يد ناصر من سجناء نقرة السلمانس .1351

 .من اهالي النعمانية السيد نعمه العوادي معلم قديم .1352

 .من اهالي النعمانية سيد هاشم سيد حسين بقال .1353

 قصاب هاشم سيد .1354

 .من اهالي النعمانية سيد يوسف سيد عباس زميل عبدالحسين في السجون .1355

والسجالت تثبت اعتقاله  في مديرية حفظ الوثائق  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة/ الناصرية/السوق سيف شنتاف .1356
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 الحلةسجن  مهندس بغداد  شاطي عودة .1357

 .شاكر إبراهيم شكوري من سجناء نقرة السلمان .1358

 المقدم سجن نقرة السلمان شاكر الخطيب .1359

 .ناصرية/ الخيالة سجن: معلم/ السامرائي شاكر .1361

 انيةسجن الديوشاكر السماوي  .1361

  العتيبي شاكر .1362
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 .معتقل الكوفة/ شاكر القطيفي الدكتور .1363

 . بعد فيما دكتورا   أصبح القيسي، شاكر .1364

 .من سجناء نقرة السلمان(شهيد )شاكر اللهيبي  .1365

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / السراج الناصرية باقر شاكر .1366

 .بغداد/ في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  يوجد اسمه/ بديوي الشطرة شاكر .1367

 .سجن النجف  شاكر جريو المحامي .1368

بكفالة وفق  حكم لستة اشهر مع وقف التنفيذ وربطه ( 3113/91)رقم األضبارة /  كربالء/    داشاكر جو .1369
 !محمد علي الشبيبيلدى  توجد نسخة أصلية من قرار الحكم . ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41المادة 

 شاكر جودت م أول سجن نقرة السلمان .1371

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة حسن شاكر .1371

 دكتور/ اديب قاص-شاكر خصباك استاذ في كلية اآلداب .1372

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / خضيرالشطرة شاكر .1373

  داود شاكر .1374

 (اول مالزم) المطلك رشيد شاكر .1375

 شريف شاكر .1376

  سليم شناوة شاكر .1377

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / ربةالشطرة عبد شاكر .1378

 .شاكر عبد علي المياح من سجناء نقرة السلمان .1379

 .بغداد/ رية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مدي/ عبيد الناصرية شاكر .1381

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ شاكر عيدان جاسم محمد .1381

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / كاظم الناصرية شاكر .1382

 شاكر كرملي القطبي اعتقل مرتين من النعمانيه .1383

المجلس العرفي العسكري  وحكم عليه من قبل  3691اعتقل بعد أنقالب شباط / الصويرهشاكر كشكول محمود معلم  .1384

 .الثاني

 .في الموصل9190شباط 1اعتقل بعد انقالب / الشهيد /شاكر لهيبي .1385

 .شاكر مجيد الشاهين من سجناء نقرة السلمان .1386

  العزاوي محسن شاكر .1387

  هللا عبد محمد شاكر .1388

 .شاكر محمد من سجناء نقرة السلمان .1389

  (شهيد) البصري محمود اكرش .1391

 شاكر محمود العزاوي المالزم االول .1391

والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / الرزاق الناصرية عبد محمود شاكر .1392
 .بغداد/

 الكوت في معلم محمود شاكر .1393

 .عضو اللجنة المركزية فيما بعد، من سجناء نقرة السلمان( شاكر محمود .1394

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / صويح الشطرة مطلك شاكر .1395

 الثعالبي علي مال شاكر .1396

 شاكر هاتف شياع .1397

 متروك هادي شاكر .1398

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / زيدان الناصرية شامخ .1399

 .بغداد/والسجالت  في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق يوجد اسمه / الكاتب الناصرية عباس شامل .1411

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / المجيد الناصرية عبد شباط .1411

 الكوت_شبيب ظاهر معلم  .1412

 الكوت في معلم ظاهر شبيب .1413
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 الكوت في معلم ظاهر شبيب .1414

 شريف الشيخ .1415

 شريف النجفي .1416

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / صريةبهنام النا شريف .1417

 الكوت في معلم جمعه شريف .1418

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / راضي الشطرة شريف .1419

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / عبد الناصرية شريف .1411

 محسن شريف .1411

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / محسن الناصرية شريف .1412

 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  9190شباط  1اعتقل بعد انقالب/ محسن شريف .1413

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / نعاس الناصرية شريف .1414

-  3696قتل في التعذيب عام .. شعبان كريم  .1415

 .سجن نقرة السلمان/شعبان كريم .1416

 .3691الثاني  اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل المجلس العرفي العسكري / شعالن فاضل الصويره .1417

 شعوب محمود ؛عامل سيكائر وقاص واديب ؛السلمان .1418

-- الموصل-- قبع أبو بيت قرياقوس موقف شعيا .1419

 .نادي قريش الرياضي في الكاظمية/ المنجم شفيق .1421

 شقيق احمد الحداد عامل حداده .1421

 شقيق توفيق احمد .1422

 .شقيق جبار جمعه من الصويره نقره السلمان .1423

 شقيق حسن القصاب االصغر الكوت .1424

 الكوت{كاتب في علوة مهدي االحمر }شقيق كاظم الصباغ  .1425

 .شقيق محمد مال عبد الكريم ابو عزيز الكردي .1426

 محمد فالح عبد الكريمشقيقة  .1427

 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  9190شباط  1اعتقل بعد انقالب/ فاضل عبد شكر .1428

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة . سجن العمارة ....(،)....شكر علي احمد  .1429
 .ى اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهمالذي نص عل 9192-9-92في  44استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت ....( الشطرة،)صويح  مطلك شكرية .1431

  فرهود شكيل .1431

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / مسير الناصرية شالكة .1432

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/القلعة شمخي جابر .1433
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 سجن خمسة اشهر تللسقف قرية اهالي من دندو هرمز شمي .1434

 .سريع حسن البطل الشهيد إنتفاضة ي شارك البصرة أهالي من سعد خلف شنشل .1435

 .بغداد/ في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  يوجد اسمه/ الشطرة عليوان شنو .1436

 شهاب أحمد الراوي رئيس سجن نقرة السلمان .1437

 (رائد) العزاوي احمد شهاب .1438

  النجار احمد شهاب .1439

الوثائق  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ / الناصرية/الفهود شهاب رحيم البيضاوي .1441
 .له مراجعتها الستالم الوثيقةوالسجالت تثبت اعتقاله يمكن 

 .من اهالي النعمانية شهاب شبيب مدير مدرسة المتنبيء .1441

 ناظم شهاب .1442

 .صويره/شهيد النهر .1443
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عبر الميل، وذكر ) أستشهد بالتعذيب في الحلة ......(الحلة، )شهيد محمد سعيد خوجة نعمة  .1444
 (بالمذكرات

 .ألقوش  حميكا شوشي .1445

 سميهالر الكوت متوسطة في مدرس الصوري شوقي .1446

 شعبان عم عبد الحسين شعبان النادي االولمبي شوقي .1447

 نقرة السلمان من الناصرية/ شوقي عبد الجبار منهل .1448

 واستمر معتقال بعدها لعدة اشهر،  91شوقي محمد حسن الصوري كان سجينا قبل  .1449

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /شيال حمزة عمران عباس .1451

المجلس  اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل / ابو حسام الزبيدى الصويره الشيخ صكب الكامل .1451

 .3691العرفي العسكري الثاني 

 (الشيخ عبد الجبار األعظمي بغداد رجل دين الحلة  استشهد في عملية اغتيال البرزاني .1452

  حسين محمد صابر .1453

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ صابط جابر  .1454

 (صفي في المعتقل)طالب طب/د المرزةصاحب احم .1455

 ؟؟الحلة النجف صاحب الحكيم .1456

 .بطهران سلمته الحكومة االيرانية الى العراقية وكان معتقال في سجن باغ مهران  صاحب الحميري .1457

توجد له صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في   .....(،).... صاحب عزيز حموزي .1458
 محمد الشبيبي/ -517ذكريات التنوير والمكابدة ص -بي كتاب الراحل علي محمد الشبي

توجد له صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في  ....(، )....   صاحب جاسم البلداوي .1459
 محمد الشبيبي/ -518ذكريات التنوير والمكابدة ص -كتاب الراحل علي محمد الشبيبي 

 جواد محمد جاسم صاحب .1461

 مدير البعثات/صاحب حداد .1461

توجد له صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في   .....(،).... صاحب حسين .1462
 محمد الشبيبي/ -518ذكريات التنوير والمكابدة ص -كتاب الراحل علي محمد الشبيبي 

 صاحب حمادي الناصرية الشطرة .1463

 صاحب حميد سعيد .1464

 نقرة السلمان طالب الناصرية صاحب عمران .1465

وفق  9190-0- 41واحيل للمجلس العرفي العسكري بتاريخ   9190ب شباط سجن بعد انقال/ صاحب كاظم .1466

واعلنوا براءتهم لذلك تقرر تجريمهم وفق المادة  جمعيات، فقد ثبت انتمائهم للحزب الشيوعي وتابوا  20ق ع ب و/09/4المادة 

شهر والنهم تابوا وتعهدوا جمعيات والحكم عليهم بالحبس الشديد لمدة ستة ا  20من ق ع ب وبداللة المادة  09/94

دينار عمال  411االمن تقرر ايقاف العقوبة  واطالق سراحهم بكفالة  شخص ضامن بمبلغ  بالمحافظة على 

 .  900/192من ق ع ب حسب القرار  91باحكام المادة  

لة وفق المادة وربطه بكفا حكم لستة اشهر مع وقف التنفيذ ( 3113/91)رقم األضبارة  / كربالء/   صاحب مال هللا .1467
 !قرار الحكم لدى محمد علي الشبيبي توجد نسخة أصلية من . ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41

  ملوع صاحب .1468

 .صاحب ميرزا من سجناء نقرة السلمان .1469

 .توجد له صورة في سجن نقرة السلمان ...( ، )...صاحب غني الخناق  .1471

 علي احمد صادق .1471

 صادق الخباز الشاعر والنقابي .1472

 .سجن النجف عضو مجلس السلم  لصفار صادق ا .1473

 .سجن البصرة/ صادق الناشيء  .1474

 دكتور/ استاذ كلية الطب/ صادق الهاللي  .1475

-- الموصل-- قبع أبو بيت برنو موقف صادق .1476

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ صادق جاسم  .1477

 (شهيد)الموسوي جبر صادق .1478
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 .النعمانيةمن اهالي  صادق جعفر الحاجم سياسي الكوت والحله .1479

 .صادق جعفر الفالحي من سجناء نقرة السلمان .1481

في  242شرطة الحلة  حسب كتاب مديرية  3691-2-33اعتقل بتاريخ / معلم مدرسة الكفل/صادق جليل الوزير .1481
33-2-3696. 

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /صادق عبد علي مرزه محمود .1482

 كاظميه الموقف العامصادق علي شاهين مسرحي من ال .1483

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق صادق عمران .1484
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

اله والسجالت تثبت اعتق اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/القلعة صادق محمد .1485
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .من سجناء نقرة السلمان اطيمش حسن محمد صادق .1486

  اطيمش حسين محمد صادق .1487

حفظ الوثائق  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية / الناصرية/الفهود صادق محمد علي الموسوي .1488
 .والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

-31في  63  حسب كتاب معاونية امن الحلة 3691-2-31اعتقل في / معلم النصر/ معز القزويني صادق .1489
2-3691. 

 سجن السلمان 4صالح ؛جندي شاب من العماره قاعه  .1491

وفق  9190- 0-41واحيل للمجلس العرفي العسكري بتاريخ   9190سجن بعد انقالب شباط / صالح احمد .1491

من االصول واطالق  922وفق المادة  يثبت ضدهم اي دليل وتقرر االفراج عنهم جمعيات ولم  20ق ع ب و/09/4المادة 

 .900/192الحكم سراحهم ان لم يكونوا موقوفين لسبب اخر حسب قرار 

 السلمان:صالح ازويد ؛عسكري  .1492

 في الفرات االوسط االمن العام  صالح الرازقي كادر سياسي .1493

 .صالح الشايجي من سجناء نقرة السلمان .1494

 3691فار من الكاظميه هرب من الموقف العام صالح الص .1495

 (محامي) العسكري صالح .1496

 .الحزب الديمقراطي الكردستاني/ صالح اليوسفي .1497

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ صالح حسن  .1498

 نقرة السلماني عسكر الناصرية صالح حسن زوير .1499

شرطة الحلة  سب كتاب مديرة ح 3691-2-33اعتقل في / مدرسة المسعودي/صالح حميد احمد الخفاجي .1511
 .3691-2-32في  256

  خوشناو صالح .1511

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / المفتي الشطرة رشدي صالح .1512

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / مهدي الناصرية سيد صالح .1513

ما يثبت تمديد  وهناك  9190اعتقل بعد انقالب شباط  /سجن الحلة/دير مكبس تمور الحلةم /صالح عبد الهادي .1514

 .9190-94-2حسب قرار حاكم التحقيق بتاريخ 9190-90-97توقيفه لغاية 

-2-31مختلفة للفترات  مرات عدة وتنقل بين سجون  3691شباط  8صالح عبد خاجي يوسف اعتقل بعد انقالب  .1515
ونقل الى  1-27الى سجن امن بابل وظل لغاية  في الحرس القومي ونقل في التاريخ ذاته  3691-2-25ولغاية  3691

 32-26في ابو غرق ومن  3678-32-32لغاية  3678-32-9  واعتقل من3691-5-28اماكن مجهولة لغاية 
 3663-7-4في امن بابل ومن  3681-9-11لغاية  3691-5-2في امن بابلومن  3681- 3-21ولغاية 3678

 .  في ابو غرق وبابل 3663-7-28غاية ل 

 أخومهدي وهو موظف حنيش علي صالح .1516

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ صالح غدير  .1517

سنه عدل مؤبد  أعتقل واحيل الى المحاكمة وحكم عليه باالعدام ولصغر  العمارة اهالي من صالح غيدان صالح .1518
 . ونقل الى نقرة السلمان

 . السلمان  نقرة في سجنه تم و سنه صغر لوال باعدامه االمر وتم العمارة اهالي من صالح غيدان صالح .1519
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 .مدحتية/ صالح محسن الجزائري .1511

الوثائق والسجالت تثبت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ / الناصرية/الجزائر صالح محمد االسدي .1511
 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

الوثائق والسجالت تثبت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ / الناصرية/السوق د العربصالح محم .1512
 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

  هللا عبد محمد صالح .1513

 هللا عبد مرزة مال صالح .1514

 .صالح مهدي دكله .1515

في  263  رة شرطة الحلةحسب كتاب مدي 3691-2-31اعتقل في / معلم التهذيب/ صالح هادي الصائغ .1516
 .3691-4-1واطلق سراحه بتاريخ35-2-3691

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / شنان الناصرية هادي صالح .1517

 صالح ياسين من علي الغربي ؛السلمان .1518

 .بغداد/ سجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق وال/ علي الشطرة عبد صائب .1519

 صباح ابو شوارب ضابط طيار .1521

 صباح احمد زكي المالزم الطيار .1521

  (طيار اول مالزم) االعظمي صباح .1522

 .حلة/ صباح العواد .1523

 بطرس صباح .1524

 صباح بيداوي المالزم االول .1525

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / جورج الناصرية صباح .1526

  البصري حسن صباح .1527

 غلطة حسن صباح .1528

 مكوري حسن صباح .1529

 .صباح حسن من سجناء نقرة السلمان .1531

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/  (صباح صاروخ)صباح حسين .1531

 .صدام جبار شمخي الزهيري  .1532

 خلف صباح .1533

 سلمان خلف صباح .1534

 .النجف/مجيد راهي صباح .1535

الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة  وثيقة لدى مديرية حفظ. سجن العمارة ....( ،)....صباح رضا محمد  .1536
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 من هو و  السلمان نقرة سجن في سجن ثم القومي الحرس مقرات في اعتقل الذي الفياض اللة عبد صباح .1537
 .الموت قطار جماعة

  الفيان من نعيم زهيريصباح عبد هللا .1538

   غريب صباح .1539

 صباح فليح حسن  .1541

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / الدليمي الناصرية كاظم صباح .1541

 صباح متي مالزم سجن نقرة السلمان .1542

وحكم سنة  فسخ عقده من القوة الجويه لكونه شيوعي حسب دفتر خدمته /صباح محمد سعيد خوجه نعمه .1543
 .واحدة وشدد التمييز العقوبة لسنة أخرى

 نقرة السلمان  مهندس  بغداد  صباح محمود شكري .1544

 صباح نوري المالزم االول الطيار .1545

لستة اشهر مع  حكم ( 3113/91)رقم األضبارة / أعتقل في كربالء/ معلم كربالء/ صباح هادي الكشميري .1546
توجد نسخة أصلية من قرار الحكم  . ق ع ب 96ات وعمال بالمادة جمعي 41وقف التنفيذ وربطه بكفالة وفق المادة 

 !لدى محمد علي الشبيبي
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 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / يعقوب الناصرية صباح .1547

 .سجن نقرة السلمان/صباح يعقوب .1548

 .بغداد/يرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مد/ عمران الناصرية مال حسن صبار .1549

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة . سجن العمارة ....(،).... صبار روحي .1551
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 .................... (الحي، اعالمي)صبار محسن عبيد  .1551

 .في الموصل9190شباط 1اعتقل بعد انقالب / صبحي إسماعيل .1552

 صبحي الفتالوي .1553

 .سجن نقرة السلمان/صبحي المشهداني .1554

 ديوانية وحاليا بغداد، سجن /صبحي حسين البديري  .1555

تثبت اعتقاله والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق صبحي رشيد .1556
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة . سجن العمارة ....(،).... صبحي عطا هللا .1557
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 الى ونقل الثاني العسكري  العرفي المجلس بقرار سجن/ صالح قلعة العمارة اهالي دكتورمن سينح غضبان صبحي .1558
 .محكوميته لقضاء الكوت سجن

 طويلة لمدة اعتقاله واستمر 9190 شباط 1 انقالب قبل العامة االمن مديرية في أعتقل الذي اللة مال مبارك صبحي .1559

 االنقالب بعد

 .اهالي النعمانية من صبري الحاج حسين كل السجون .1561

 /مقدم في الجيش/  صبري الدليمي .1561

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الدواية خلف حاج صبري .1562

( 9109/90)رقم االضبارة  .اعتقل وسجن في كربال، الحلة/ كربالء طالب/ صبري رستم .1563

أصلية من قرار الحكم  جمعيات توجد نسخة  20/ من المرسوم و 92/92/1حكم بالحبس الشديد لسنتين وفق المادة  

 لدى محمد علي الشبيبي

  عبيد صبري .1564

 طوفان فنجان صبري .1565

مع زميالتها المناضالت في السجن ( كاميران)توجد صورة لها وطفلها  ...(كركوك، ( )ام كاميران)صبرية عبد هللا  .1566
 .المركزي ببغداد

   كاظم صبري .1567

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / ريةعاتي الناص محيبس صبري .1568

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / نعيم الناصرية صبري .1569

 .صبيح إبراهيم شكوري من سجناء نقرة السلمان .1571

 اعتقل في كربالء/ كربالء طالب/   صبيح ابو العكل .1571

 .سجن البصرة/  صبيح العضب .1572

  طعين جبار صبيح .1573

 صبيح حمادي طالب من الحي اعدم في السبعينيات .1574

 .قصر النهايه صبيح سباهي .1575

 صبيح عبود من الحي اعدم في السبعينيات .1576

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / مزعل الشطرة صبيح .1577

 سنة21/صدام حميد  .1578

 .ري صدام جبار شمخي الزهي .1579

والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / علي الناصرية حاج محمد صديق .1581
 .بغداد/

 صفاء العارف مدعي عام .1581

 قطار الموت  –صفاء المهداوي  .1582
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 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /صفاء كريم علوان عبود .1583

 .سراحه بكفالة اعتقل بعد االنقالب وأطلق/ صفاء منصور  .1584

توجد لها صورة جماعية مع زميالتها المناضالت في سجن بغداد  (السماوة، شاعرة( )أم موسى)صفية محمد  .1585

 .المركزي

 صكبان محمد الركابي سجن اربع سنوات في نقرة السلمان وسجن الحلة وطرد من الجيش .1586

 .ةلديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحل /صكبان محمد شعبان .1587

  نايف صكبان .1588

 (سنة 37لم يتجاوز عمره )كربالء اعتقل في / ابن فالح كربالء/ صكر مهدي النشمي .1589

 م أول سجن نقرة السلمان صالح أحمد حمدي .1591

  (مالزم) فتوحي احمد صالح .1591

 .من سجناء نقرة السلمان. الدكتور/ صالح الخزرجي  .1592

 اول مالزم( شهيد) احمد الدين صالح .1593

 .من سجناء نقرة السلمان االولالمالزم صالح الدين أحمد  .1594

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / احمد الناصرية الدين صالح .1595

 وف قزاز الرئيس االولرؤصالح الدين  .1596

 من الذين دافع عنهم الفيلسوف برنتراند رسل، / نقرة السلمان/ دكتور/ صالح العاني  .1597

 ول الطيارصالح العزاوي المالزم اال .1598

 صالح المزربي .1599

 .نقرة السلمان/الدكتور / صالح الهاشمي .1611

 صالح امجد فتوحي المالزم .1611

 سنة 21/ صالح حسن شاهين  .1612

 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  9190شباط  1اعتقل بعد انقالب/ علي حسن صالح .1613

  .سجن الحلة/ المحمودية اهالى من . البياتى شالل شعالن صالح .1614

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الناصريةحسن  عبد صالح .1615

وقف التنفيذ وربطه بكفالة  حكم لستة اشهر مع ( 3113/91)رقم األضبارة  /كربالء طالب /   صالح عيسى الزبيدي .1616
 !محمد علي الشبيبي أصلية من قرار الحكم لدى توجد نسخة . ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41وفق المادة 

 سجن الكوت:صالح من الناصريه ابن اخت الرفيق فهد  .1617

  المقدادي هاشم صالح .1618

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / عفريت الناصرية جهاد صيهود .1619

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / محمد الناصرية ضاحي .1611

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / محمد الناصرية احمد ضياء .1611

     ضياء الدين محمد .1612

 الكاظمي ضياء .1613

 دكتور/ طب/ضياء خوندة .1614

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الحسني القلعة علي ضياء .1615

وقف التنفيذ  حكم لستة اشهر مع ( 3113/91)رقم األضبارة  /كربالء معلم/ن النصار ضياء محمد حس .1616
أصلية من قرار الحكم لدى محمد  توجد نسخة . ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41وربطه بكفالة وفق المادة 

  !علي الشبيبي

 صالح هادي ضياء .1617

 .بغداد/حفظ الوثائق والسجالت احمدالشطرة يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية  ضيدان .1618

الوثائق والسجالت تثبت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ / الناصرية/الجزائر ضيدان جابر حول .1619
 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 طارش كاظم طالب .1621

 طارق حسن مالزم سجن نقرة السلمان .1621
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 طارق طه درويش م أول سجن نقرة السلمان .1622

 .مالزم اول -نقرة السلمان/ طارق عباس حلمي .1623

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / علي الناصرية عبد طارق .1624

 من الذين دافع عنهم الفيلسوف برنتراند رسل، / نقرة السلمان/ دكتور/ طارق علي الحسين  .1625

 .طارق عمر  .1626

 سجن نقرة السلمان (عدمأ)  طارق عواد الرئيس األول الطبيب .1627

الوثائق والسجالت تثبت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ / الناصرية/الكرمة طارق محمد الصباح .1628
 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

لثقافة وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة ا. سجن العمارة .....(،).....طارق محمد صالح  .1629
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة هاشم طارق .1631

 ناحية/سالة بني عائلته تسكن. واعدم واعتقل السريع حسن الشهيد حركة في شارك. السيالوي عبود حسن طاغوت .1631
 .للحلة التابعة غرق ابي

  الطحان طالب .1632

 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  9190شباط  1اعتقل بعد انقالب/ الطحان طالب .1633

 31طالب آمين ابو الكبه شارع  .1634

 .هران بطهرانم سلمته الحكومة االيرانية الى العراقية وكان معتقال في سجن باغ / طالب بدر من البصره .1635

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /طالب جابر كاظم حبيب .1636

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /طالب جواد نصر سلمان .1637

 .من اهالي النعمانية طالب حاج محمد جباره زميل عبدالحسين في السجون .1638

 .بغداد/والسجالت  وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق  يوجد اسمه في/ الشطرة علي محمد حاج طالب .1639

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق طالب حميد .1641
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .بغداد/والسجالت  لوثائق يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ ا/ صادق الناصرية صالح طالب .1641

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق طالب ظنون .1642
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ طالب عباس حسن عباس .1643

-90-97 وهناك ما يثبت تمديد توقيفه لغاية  9190ل بعد انقالب شباط اعتق/ طالب عبد االمير كجوة .1644

 .9190-94-2حسب قرار حاكم التحقيق بتاريخ 9190

 الموصل حكم باالعدام سجن في اإلعدام الجبار غرفة عبد طالب .1645

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / الحسين الناصرية عبد طالب .1646

توجد له صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في   ....(، ).... الب فخر الدينط .1647
 محمد الشبيبي/ -517ذكريات التنوير والمكابدة ص -كتاب الراحل علي محمد الشبيبي 

 .3691الثاني  اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل المجلس العرفي العسكري / طالب كاظم النهر معلم .1648

في  65الحلة  حسب كتاب معاونية أمن  3691-2-34اعتقل في / معلم المحقق /لب كمر عوفي الربيعي طا .1649
 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة.39-2-3691

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / الشطرة الشكرجي محمد طالب .1651

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / يةمحمود الناصر طالب .1651

 .طالب هاشم من سجناء نقرة السلمان .1652

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة مناف هاشم طالب .1653

 .من سجناء نقرة السلمان( الخياط)طاهر احمد  .1654

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / نداف الناصرية جبر طاهر .1655

وفق  9190- 0-41واحيل للمجلس العرفي العسكري بتاريخ   9190سجن بعد انقالب شباط / طاهر حبيب .1656

وفق المادة  واعلنوا براءتهم لذلك تقرر تجريمهم جمعيات فقد ثبت انتمائهم للحزب الشيوعي وتابوا  20ق ع ب و/09/4المادة 

جمعيات والحكم عليهم بالحبس الشديد لمدة ستة اشهر والنهم تابوا وتعهدوا   20من ق ع ب وبداللة المادة  09/94
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دينار عمال  411االمن تقرر ايقاف العقوبة  واطالق سراحهم بكفالة  شخص ضامن بمبلغ  بالمحافظة على 

 .  900/192من ق ع ب حسب القرار  91باحكام المادة  

 طاهر شلش م أول سجن نقرة السلمان .1657

 طاهر عبد الحسن  .1658

 .طاهر يسر من سجناء نقرة السلمان .1659

  (طيار مالزم)الطائي لطيف طائي .1661

 .  الملكى العهد  فى السياسين السجناء الدفاع لجنة فى الناشطين من ،وهو حكما وكان العزاوى على احمد طة .1661

 طراد الكبيسي مدرس عربي وشاعر .1662

 لناصريه كادر سياسيمن ا..طعمه مرداس  .1663

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الغراف رهيف حاج طعيمة .1664

 .معلم الكوت نقره السلمان{ طالل اطويهر } طالل طاهر  .1665

 .اعتقل بعد االنقالب/ من أهالي الحلة/طالل عبد الجبار الفارس .1666

 دكتور/ وزير التخطيط / طلعت الشيباني .1667

  .سنوات قصر النهاية االربع يتجاوز ال حينها عمرها وكان كوهاري حنا الياس يعةطل .1668

  شباط 6السده  خلف اعتقل/قاضي/  العزاوي علي احمد طه .1669

 الموصل حكم باالعدام سجن في اإلعدام الفارس غرفة طه .1671

 دكتور/ مدير عام اآلثار / طه باقر عالم آثار .1671

 .ة السجناء السياسيين في الحلةلديه معاملة في مؤسس/ طه جاسم عباس خلف .1672

 .من المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير أيام االنقالب/ طه حسن  .1673

 .من المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير أيام االنقالب/ طه حميدي  .1674

  الرزاق عبد طه .1675

 .سجن نقرة السلمان/طه علي األجرب .1676

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة . سجن العمارة ....(،)...طه  طه محمد الحاج .1677
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 .حله/دكتور/ استاذ كلية الزراعة /طه ناجي .1678

 الشبيبي/  31صورة رقم . رة في سجن الحلةله صو ....(الحي ، ) طوشي حياوي .1679

 ظافر حسن ملوح .1681

 الحله سجن - الشاوي ظاهر .1681

 ظاهر محسن حبيب .1682

 .اعتقل بعد االنقالب/ من أهالي الحلة/ ظاهر معروف  .1683

توجد صورة لها مع زميالتها المناضالت في السجن . شقيقة الشهيد رافع الكبيسي ...(، )... ظهيرة الكبيسي .1684
 .المركزي ببغداد

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / كريم الناصرية جلعا .1685

  السلمان عادل .1686

 .في الموصل9190شباط 1اعتقل بعد انقالب / عادل الصبحة  .1687

 .سجن نقرة السلمان/عادل المصور .1688

 كربالء اعتقل في/ طبيب اسنان كربالء/ عادل الهاشمي .1689

 جرجيس عادل .1691

 الزراعةوزير / عادل جالل .1691

 .سجن في سجن الرمادي ونقرة السلمان/ حله -نخيلة/عادل حميد منسي .1692

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ عادل سلمان عبد سلمان العامري .1693

 .عادل سليم من سجناء نقرة السلمان .1694

 الربيعي سليمان عادل .1695

 المركزي الموصل سجن في الثاني شكيرة المحجر عادل .1696
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 سنوات 7/ س زبالة عادل عبا .1697

 عادل عبد االحد المالزم الطيار .1698

 الحميد عبد عادل .1699

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/الجزائر عادل عبد بركات .1711
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .السّدة خلف لالمركزي معتق البنك في موظف/العبيدي عبدالمنعم عادل .1711

 عادل عقراوي المالزم .1712

حكمه  25/32/3691تموز، اصدر المجلس العرفي في /4اعتقل يوم   ....(.حله)  عادل منجي ابو خمرة .1713
 (هوتميل منه) .بثالث سنوات

-- الموصل--الخزرج شرطة العوصجي موقف يوسف عادل .1714

 معلم حكم لثالث سنوات -   عادل يوسف يعقوب العوصجي .1715

 يس االول الركنعارف حكمت الرئ .1716

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / حميدي الناصرية عارف .1717

 مجيد عارف .1718

 السلمان..عاشور العاني من عائلة الشهيد توفيق منير  .1719

  جدوع عاشور .1711

 عاشور فداع الزهيري من نعيم زهيري .1711

 عاصم الخفاجي نقابي بارز من بغداد ؛السلمان .1712

 (دكتور) بنيصا عاصم .1713

المعلومة من  من الذين دافع عنهم الفيلسوف برنتراند رسل، / نقرة السلمان/ دكتور/ عاصم عبد الرزاق عزة .1714
 نعيم زهيري

 .عاصم محمد الطائي سياسي الكوت نقره السلمان .1715

-- الموصل-- قبع أبو بيت جاسم موقف عامر .1716

 عامر فرحان من الصويرية .1717

المجلس العرفي العسكري  اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل / الصويرهعايد جمعه محمد الربيعى ابو نضير  .1718

 .3691الثاني 

 سعيد زاير عايد .1719

 الموقوفين أمن الحلة الخاصة بالمتهمين الشيوعيين  37/3691القضية المرقمه /حله/عايد مهدي الحديثي .1721

 3691-2-31أوقف بتاريخ

  (الشوملي ماء موظف) عباس .1721

 رقم  ./اعتقل وسجن في كربالء، الحلة، والنقرة/كربال عمل حر/   صعباس ابراهيم الجصا .1722

   بداللة. ب.ع.ق 09/94حكم باالشغال الشاقة لخمس سنوات وفق المادة( 9109/90)االضبارة  

 الشبيبي  توجد نسخة أصلية من قرار الحكم لدى محمد علي . جمعيات 20من المرسوم و  92/92/1

 .حله/عباس البارودي .1723

 السلمان والحله رياضي..حسناوي طالب من كربالء عباس ال .1724

 عباس الدليمي ابو البايسكالت .1725

  السعد عباس .1726

 اعتقل في كربالء/ كربالءطالب  /  عباس الشامي .1727

 .عباس المظفر من سجناء نقرة السلمان .1728

 .عباس بادي من سجناء نقرة السلمان .1729

 .في الحلةلديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين / عباس بشوش علي غازي .1731

 عباس بغدادي، من سجناء نقرة السلمان .1731

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة حسين عباس .1732

 .عسكري/ حله عنانه/عباس حمد .1733
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 .عسكري/ عنانه حله/ عباس حميدي .1734

 الزبيدي خلف عباس .1735

 .عباس سكران من سجناء نقرة السلمان .1736

  المظفر طالب عباس .1737

 نقرة السلمان/باس عببيدع .1738

 عباس عساف معلم سجن الكوت .1739

  طه علوان عباس .1741

 اسكندر علي عباس .1741

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / الشطرة التميمي علي عباس .1742

   حسب كتاب مديرة شرطة الحلة 3691-2-33اعتقل في / معاون االمام/عباس علي العزيز .1743
 .3691-2-32في  256

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/القلعة عباس علي .1744
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / النجار الناصرية علي عباس .1745

 ر الكببجي السلمانعباس علي شقيق اسكند .1746

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عباس علي عزيز عبد هللا .1747

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ عباس فاضل محمد عباس المرعب .1748

 عباس فتاح  .1749

يذ حكم لستة اشهر مع وقف التنف( 3113/91)رقم األضبارة  /طالب كربالء/ عباس فتح هللا .1751
قرار الحكم لدى محمد  توجد نسخة أصلية من . ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41وربطه بكفالة وفق المادة  

 !علي الشبيبي

 .من سجناء نقرة السلمان الفياض عباس كاطع .1751

  الحلة  في السياسيين السجناء مؤسسة في التحقق اثناء 9/1/4192توفي الربيعي جوير كاظم عباس .1752

-6-5لغاية   3691-1-7مرسوم جمعيات من  35/34اعتقل وفق الماده حله/ البياتي عباس مجيد موسى .1753
 . .في امن الحلة حسب الوثيقة الموجودة لدينا 3691

شرطة الحلة  حسب كتاب مديرية  3691-2-33اعتقل بتاريخ / معلم مدرسة الخورنق/عباس محسن الذرب .1754
 .3696-2-33في  245

 الحسناوي محمد عباس .1755

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / فخري الرفاعيال محمد عباس .1756

 عباس مسلم المالزم .1757

 .الكوت نقره السلمان..عباس منصور الحسن موظف وخريج جامعه  .1758

 الشوملي/عباس موظف الماء  .1759

 91عباس نعمه الحداد من العماره ؛كادر استشهد في التعذيب  .1761

 .رة السلمانعباس هجول، من سجناء نق .1761

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / هليل الناصرية عباس .1762

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة . سجن العمارة ...(،)...عبد ابراهيم عبود  .1763
 .على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم الذي نص 9192-9-92في  44استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 االمير احمد البصره شقيق سامي احمد ابو وميض السلماند عب .1764

 (صفي) قصر النهايه عضو الهيئة االدارية لنقابة المعلمين/عبد االحد المالح .1765

 عام في هسراح واطلق والرمادي البصرة الى ونقل سنوات خمسة لمدة الموصل في سجن  دنحا داؤد متي االحد عبد .1766

 .برطلة/من اهالي الموصل 3697

 الى ونقل سنوات وحكم عليه بالحبس خمسة 9190اعتقل بعد انقالب شباط / برطلة/ دنحا داؤد متي االحد عبد .1767

 .9197 عام في سراحه واطلق والرمادي البصرة

 عام في سراحه طلقوا والرمادي البصرة الى ونقل سنوات خمسة لمدة الموصل في سجين دنحا داؤد متي االحد عبد .1768
 .من اهالي برطلة/  9197
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 صائغ ومهنته العمارة سجن في ونصف سنتان العراق وسجن الى ايران سلمته علوان تقي مطشر األحد عبد .1769

  .من المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير أيام االنقالب/ عبد األخوة مسلم جبر .1771

الشيوعين  أمن الحلة الخاصة بالمتهمين  37/3691القضية المرقمه/ حله/مطلبعبد الحسين  عبد االله  .1771
 .الموقوفين

 اعتقل في كربالء واستشهد تحت التعذيب /طالب جامعي/  عبد االله الرماحي  .1772

المتضمن رفع   113676-4في  316حسب كتاب نقابة المعلمين / معلم المضرية/عبد االله حبيب محمود .1773
 .غبن

 عبد االله زهرون  .1774

 .  1اوقف لمدة سنة وستة اشهر في سجن الهندسة ورقم / عنانه -حله/ الله سعيد حمزةعبد ا .1775

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ عبد االله عبد الحسين محمد .1776

 الربيعي الواحد عبد االله عبد .1777

 .بغداد/والسجالت  ائق يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوث/ جعفر الناصرية محمد االله عبد .1778

 .حله/عبد االمير ابو سالم الخياط .1779

 .عبد االمير ابو شالل .1781

 عباس احمد االمير عبد .1781

 عبيدة اسماعيل االمير عبد .1782

 .سجن باغ مهران بطهران سلمته الحكومة االيرانية الى العراقية وكان معتقال في  عبد االمير الجرجفجي من الكاظميه .1783

  .الرياضي في الكاظمية نادي قريش/ الحداد االمير عبد .1784

 رئيس االدعاء العام / عبد االمير العكيلي .1785

  الفحل االمير عبد .1786

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / الواسطي الرفاعي االمير عبد .1787

والسجالت  ئق اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثا/ الناصرية/السوق عبد االمير تقي .1788
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 جاسم االمير عبد .1789

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/عبد االمير جبرالسوق .1791
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

االضبارة  رقم  /النقرة، والحلةقل وسجن في كربالء، اعت /كربالء موظف/ عبد األمير حسين القنبر .1791

 20من المرسوم و  92/92/1 بداللة  . ب.ع.ق 09/94حكم باالشغال الشاقة لخمس سنوات وفق المادة( 9109/90)

 !علي الشبيبي توجد نسخة أصلية من قرار الحكم لدى محمد  . جمعيات

التنفيذ وربطه  حكم لستة اشهر مع وقف  (3113/91)رقم األضبارة /  كربالء/ عبد األمير حسين .1792
من قرار الحكم لدى محمد علي  توجد نسخة أصلية  . ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41بكفالة وفق المادة 

 !الشبيبي

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة . سجن العمارة ....( ،)....عبد االمير حسين  .1793
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44يرية سجن العمارة المرقم استنادا لكتاب مد

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عبد االمير رسول حمودي .1794

 (شهيد) رشاد االمير عبد .1795

المتضمن رفع   113676-4في  316حسب كتاب نقابة المعلمين / معلم الهندية/ عبد االمير رؤوف كاظم .1796
 .غبن

  زاهد االمير عبد .1797

  سالم االمير عبد .1798

 .االمير سبتي من سجناء نقرة السلمان عبد .1799

 سنة  21/ عبد األمير سعيد  .1811

والسجالت  في مديرية حفظ الوثائق  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة/ الناصرية/السوق عبد االمير سلطان .1811
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
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لديه قرار حكم  لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة  /عبد االمير شمخي جبار جعفر الشاله .1812
 .مرفق

 عبد االمير صادق .1813

 .يين في الحلةلديه معاملة في مؤسسة السجناء السياس /عبد االمير عاشور علي .1814

 كاتب ومؤرخ/ عبد االمير عبد الوهاب الرفيعي .1815

وفق  9190-0-41بتاريخ  واحيل للمجلس العرفي العسكري   9190سجن بعد انقالب شباط / عبد االمير عبد عباس .1816

فق الشيوعي وتابوا واعلنوا براءتهم لذلك تقرر تجريمهم و جمعيات فقد ثبت انتمائهم للحزب  20ق ع ب و/09/4المادة 

جمعيات والحكم عليهم بالحبس الشديد لمدة ستة اشهر والنهم تابوا  20المادة  من ق ع ب وبداللة  09/94المادة 

دينار عمال   411بالمحافظة على االمن تقرر ايقاف العقوبة  واطالق سراحهم بكفالة  شخص ضامن بمبلغ  وتعهدوا 

 .  900/192من ق ع ب حسب القرار  91باحكام المادة 

 .شاميه, بد االمير عبد علي ع .1817

 الحلةاعتقل في كربالء و/  عمل حر كربالء/ عبد األمير عفلوك .1818

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق عبد االمير عيسى .1819
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

  قنبر االمير عبد .1811

 في زمالئه  احد وكان 9190 عام شباط من الثامن بعد اعتقاله تم/ بصرة/ السعد سبتي جدما االمير عبد .1811

 . طاهر الوهاب عبد( السلمان نقره) السجن

وارسل الى  وحكم عليه  9190 عام شباط من الثامن بعد اعتقاله تم بصره/ السعد سبتي ماجد االمير عبد .1812

  .نقرة السلمان

 .حله/دكتور/عبد االمير ناجي .1813

 سجن الحلة/د االمير نادر عب .1814

 .شاميه,عبد االمير ناصر  .1815

-0-41العسكري بتاريخ  واحيل للمجلس العرفي    9190-4-99اعتقل في / عبد االئمة عبد الهادي يحيى عمران .1816
وانهم من الشيوعيين الخطرين وال زالوا مقتنعين بمحاسن  وقد ثبت انتمائهم / جمعيات 20ق ع ب و/09/4وفق المادة  9190

جمعيات والحكم عليه  20من ق ع ب بداللة المادة  09/94شيوعية حتى ساعة محاكمتهم لذا تقرر تجريمهم وفق المادة ال

 /.900باالشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات على ان تحسب لهم مدة موقوفيتهم حسب القرار المرقم  

 (نصار؟؟، هل هذا نفس ابو عن الظاهر) سجن الحلة (حلة، معلم) عبد األئمة هادي .1817

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عبد الباري محمد شالل .1818

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة . سجن العمارة ....(،)...عبد الباري حميد هجول  .1819

 .حهم بعد انتهاء محكوميتهمالذي نص على اطالق سرا 9192-9-92في  44الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

 خريج كلية الفنون الجميلة/عبد الباقي الدوري .1821

 .عبد الباقي جاسم من سجناء نقرة السلمان .1821

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عبد الجاسم غربال حنتوش .1822

المجلس  من قبل  وحكم عليه 3691اعتقل بعد أنقالب شباط / عبد الجبار جمعه محمد الربيعى ابو ثابت .1823

 .العرفي العسكري الثاني

 247الحلة  حسب كتاب مديرية شرطة  3691-2-3اعتقل بتاريخ / معلم مدرسة الثقافة/عبد الجبار ديكان .1824
 .3691-4-23واطلق سراحه في  3696-2-33في 

  الحسين عبد الجبار عبد .1825

 .ياسيين في الحلةلديه معاملة في مؤسسة السجناء الس /عبد الجبار عبد العباس محمد علي .1826

 دكتور/ رئيس جامعة بغداد/ عبد الجبار عبد هللا .1827

 .الحلة لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في  .حله/سنة 21/  الشمري عبد الجبار علي جبر .1828

 سنة 21/عبد الجبار مال هللا  .1829

 عبد الجبار مجيد رحيم التميمي موقف العمارة ثم نقرة السلمان .1831

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ هر الحلوعبد الجبار محمد طا .1831

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عبد الجبار مخيف كتاب .1832
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 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / منهل الناصرية الجبار عبد .1833

 (في في المعتقلص)ابو سعيد الصحفي/ عبد الجبار وهبي .1834

 سكرتير مجلس الوزراء-رئيس محكمة استئناف/ عبد الجليل برتو .1835

 عبد الحسن ابو كاظم .1836

مهران  سلمته الحكومة االيرانية الى العراقية وكان معتقال في سجن باغ  عبد الحسن بدن من بغداد .1837

  .بطهران

 .بغداد/ ثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الو/ جابرالناصرية الحسن عبد .1838

كتاب مديرية  حسب  3691-2-6عبد الحسن خليل حمزة الربيعي معلم في مدرسة الطالبية  اعتقل بتاريخ  .1839
 .3696-2-31في  211شرطة الحلة 

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ عبد الحسن مهدي حسين محمد .1841

  كاظم ابو الحسين عبد .1841

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ ل عبدي االسديعبد الحسين اسماعي .1842

  الخطيب الحسين عبد .1843

 بالكوت صحي موظف السعيدي الحسين عبد .1844

 العماري الحسين عبد .1845

  شدهة امين الحسين عبد .1846

 .شاميه,عبد الحسين جاسم  .1847

 .بغداد/ والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / جهاد الرفاعي الحسين عبد .1848

الوثائق  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ / الناصرية/الدواية عبد الحسين حاج ثجيل .1849
 .والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 113676- 4في  316حسب كتاب نقابة المعلمين / معلم مدرسة االجيال/عبد الحسين حسن الشريفي .1851
 .ن رفع غبنالمتضم

 خليفة الحسين عبد .1851

 .شاميه,عبد الحسين سلطان  .1852

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / الشطرة شمخي الحسين عبد .1853

 شهباز الحسين عبد .1854

 عبد الحسين عبد الرسول مالزم سجن نقرة السلمان .1855

 علي عبد الحسين عبد .1856

  حاجم علوان الحسين عبد .1857

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /ن كمر شليغمعبد الحسي .1858

 . كاملة سنة عليه زمحكوم 9190اعتقل بعد انقالب شباط /  الساعدي محمد محسن الحسين عبد .1859

 .سنة  وحكم عليه بالحبس لمدة 9190أعتقل بعد انقالب شباط  الساعدي محمد محسن الحسين عبد .1861

 .3691 كاملة سنة عليه محكوم الساعدي محمد محسن الحسين عبد .1861

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عبد الحسين محمد عطش الحسناوي .1862

 منذور الحسين عبد .1863

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق عبد الحسين ناجي .1864
 .الوثيقة تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم

  نعمانية الحسين عبد .1865

  هللا عبد وطبان الحسين عبد .1866

 الدليمي الحليم عبد .1867

 .االنقالب من المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير أيام / عبد الحليم عبد  .1868

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ عبد الحمزة عبد الرضا مال هللا .1869

 دكتور/ استاذ كلية الطب / د البستاني عبد الحمي .1871

 دكتور/ طب/عبد الحميد السعدي .1871
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 دكتور/عبد الحميد حمودي السعدي  .1872

توجد له صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في   ....(، )... ...؟؟..  عبد الخالق .1873
 محمد الشبيبي/ يمحمد الشبيب/ -519ذكريات التنوير والمكابدة ص -كتاب الراحل علي محمد الشبيبي 

 .سجن نقرة السلمان/ (ناستيون) عبد الخالق  .1874

  (ناستيون) الخالق عبد .1875

 عبد الخالق البياتي .1876

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / خضر الرفاعي الخالق عبد .1877

 .الخالق طاهر من سجناء نقرة السلمان عبد .1878

 سلمان الجبار عبد الخالق عبد .1879

 علي الخالق بدع .1881

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / داخل الناصرية الخضر عبد .1881

 .الدايم السياب شاعر الشعبي عبد .1882

 .3691بعد انقالب شباط  رقم واحد ـ خلف السدة/ عبد الرحمن البراك  .1883

 .سجن الديوانية عبد الرحمن الخزاعي .1884

-- الموصل-- قبع أبو بيت الطباخ موقف الرحمن عبد .1885

 عبد الرحمن القاضي العقيد سجن نقرة السلمان .1886

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة . سجن العمارة ....(،)....عبد الرحمن عبد مصطفى  .1887
 .ء محكوميتهمالذي نص على اطالق سراحهم بعد انتها 9192-9-92في  44الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة . سجن العمارة ....( ،)....عبد الرحمن خورشيد  .1888
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44استنادا لكتاب مديرية سجن العمارة المرقم 

والسجالت  مه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق يوجد اس/ الربيعي الناصرية مجيد الرحمن عبد .1889
 .بغداد/

 سجن الحلة/عبد الرحيم أسحاق المحامي .1891

 .سجن النجف  عبد الرحيم الشمرتي  .1891

 صفي في المعتقل /عبد الرحيم شريف  .1892

 سجن الحلة/ الدكتور .. عبد الرحيم عبد العظيم الماشطة .1893

 اق العبيدي العقيدزعبد الر .1894

 محامي /عبد الرزاق العبيدي .1895

 محامي /عبد الرزاق المسعودي  .1896

الوثائق  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ / الناصرية/القلعة عبد الرزاق حاج حسن .1897
 .والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .االنقالب أيام من المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير / عبد الرزاق حسن  .1898

والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / التميمي الناصرية حسن الرزاق عبد .1899
 .بغداد/

 ابراهيم خليل الرزاق عبد .1911

 سكرتير نقابة المحامين / عبد الرزاق زبير .1911

 256لحلة ا حسب كتاب مديرة شرطة  3691-2-33اعتقل في / معلم الصباغية/عبد الرزاق ظاهر جابر .1912
 .3691-2-32في 

والسجالت   يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / عباس الناصرية الرزاق عبد .1913
 .بغداد/

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / هللا الناصرية عبد الرزاق عبد .1914

-4-11  واطلق سراحه في 3691-1-34قل بتاريخ معلم العهد الجديد اعت/ عبد الرزاق عمران حسون .1915
3691. 

 عبد الرزاق غصيبه م أول سجن نقرة السلمان .1916

 .حلة/ لالمحاوي/الرزاق كميل  عبد .1917
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 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / محمد الناصرية الرزاق عبد .1918

  حسين محمد الرزاق عبد .1919

 هندسين نقيب الم/عبد الرزاق مطر .1911

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/القلعة عبد الرزاق موسى .1911
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

  نوري الرزاق عبد .1912

 .ادبغد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / نوري الناصرية الرزاق عبد .1913

 محامي/عبد الرزاقي القيسي  .1914

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عبد الرسول حسن سلطان زغير .1915

كتاب  حسب  3691-2-31اعتقل في / معلم سعد أبن ابي وقاص/ عبد الرسول عبد الحسين الشريفي .1916
 .3691-2-39في  2121قائمقاميةالحلة 

 .بغداد/والسجالت  مه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق يوجد اس/ كاظم الناصرية الرسول عبد .1917

كتاب مديرية  حسب  3691-2-6اعتقل بتاريخ /  عبد الرسول ناجي السلمان مدرسة سعد ابن ابي وقاص .1918
 .3696-2-31في  211شرطة الحلة 

  اكبر الرضا عبد .1919

 .سجن كربالء/تاجر كربالء/ عبد الرضا البارودي  .1921

 .عبد الرضا الدوغجى  .1921

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ عبد الرضا حسن علي .1922
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44مديرية سجن العمارة المرقم 

  جعفر الرضا عبد .1923

  صالح الرضا عبد .1924

 سلمانعبد الرضا عبيد العقيد سجن نقرة ال .1925

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ عبد الرضا محسن .1926
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44مديرية سجن العمارة المرقم 

 .من سجناء نقرة السلمان  عبد الزهرة ابراهيم .1927

 .جن النجف سعبد الزهرة الشمرتي  .1928

 .الزهرة ديكان، من سجناء نقرة السلمان عبد .1929

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / مجيد الناصرية الزهرة عبد .1931

 .من سجناء نقرة السلمان ان المالكيالزهرة مزب عبد .1931

   من اكثر توقيفه وتم السده سجن الى بغداد و نقل سجن في اعتقل/   حسن عبد الزهره عبد .1932
 .شهر99

 من اكثر توقيفه وتم السده سجن الى نقل 7 رقم القاعه في السده خلف بغداد سجن في اعتقل حسن عبد الزهره عبد .1933

 .شهر99

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عبد السادة حسين بودان سلمان .1934

وقف التنفيذ وربطه بكفالة  حكم لستة اشهر مع ( 3113/91)رة رقم األضبا/ طالب كربالء /عبد الستار البارودي  .1935
 !أصلية من قرار الحكم لدى محمد علي الشبيبي توجد نسخة . ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41وفق المادة 

 العاني الستار عبد .1936

 عبد الستار القيسي شقيق عبدالوهاب القيسي الحله .1937

 (طيار رائد) المهداوي الستار عبد .1938

 .الزهيري فضل جابك لستارا عبد .1939

 الشيوعي  للحزب االنتماء بتهمة عائلته مع ُغيِب أو 9111 عام قتل( زراعي موظف) زبير الستار عبد .1941

 .ضده دليل أو اعتراف أي التحقيق هيئة تمتلك أن دون العراقي

 (شهيد)زبير الستار عبد .1941

 .في الحلة لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين /عبد الستار زنكاح كيطان .1942

 (صفي في المعتقل)ناشط سياسي / عبد الستار مهدي .1943
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 البياتي ابراهيم السالم عبد .1944

 عبد السالم التعيسي الرئيس االول .1945

 عبد السالم القيسي .1946

 لطه الطبيب العقيد سجن نقرة السلماناعبد السالم ب .1947

 دكتور طب اختصاصي تحليل/ عبد السالم محمد .1948

 نعيم زهيري من الذين دافع عنهم الفيلسوف برنتراند رسل، من / ننقرة السلما/ دكتور/ عبد السالم محمد .1949

 عبد السالم ياسين الدباغ موصل .1951

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/القلعة عبد السميع عباس .1951
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 الشيخ عبد .1952

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / ان الرفاعيعلو الصاحب عبد .1953

 .من سجناء نقرة السلمان مسير عبد الصمد عبد الرحيم .1954

 جماعة قطار الموتمن . 9192واطلق سراحه في اذار  1/4اعتقل يوم  (.مدني طبيب) األعظمي نعمان الصمد عبد .1955

وجد له صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في ت  .....(،).... عبد الصمد العاني .1956
 محمد الشبيبي/ 518ص  -ذكريات التنوير والمكابدة-كتاب الراحل علي محمد الشبيبي 

 الكوت في معلم الخّناق العال عبد .1957

 الكوت في معلم الخّناق العال عبد .1958

 البقال صاحب العال عبد .1959

الوثائق والسجالت تثبت  عد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ اعتقل ب/ الناصرية/الجزائر عبد العالي حنتوش .1961
 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .المفرجي سائق قطار الموت الذي اغتقل بعد وصوص السجناء سالمين العباس عبد .1961

 سنة 21/ عبد العزيز الحامد  .1962

 .لسجناء السياسيين في الحلةلديه معاملة في مؤسسة ا /عبد العزيز عبد الزهرة كاظم حسان .1963

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عبد العزيز محسن خضير .1964

 3691-4- 23واطلق سراحه  3691-2-21معلم مدرسة الرجاء اعتقل بتاريخ /عبد العزيز محمد علي .1965
 .3691-2-21في  2821حسب الكتاب المرقم 

 المصالوي العظيم عبد .1966

 .سجن نقرة السلمان/ النعمة العظيم عبد .1967

 حول الملك عبد العظيم عبد .1968

حسب 9190- 90-97وهناك ما يثبت تمديد توقيفه لغاية  9190اعتقل بعد انقالب شباط / عبد الغفار كاظم .1969

 .9190-94-2قرار حاكم التحقيق بتاريخ 

 قريشي خليل الغني عبد .1971

 محامي/عبد الغني مطر  .1971

-8-24لغاية   3691-1-31مرسوم جمعيات من  35/34ادهيسكن بغداد اعتقل وفق الم/ عبد الفتاح صالح .1972
 ./في امن الحلة حسب الوثيقة الموجودة لدينا 3691

  طه الفتاح عبد .1973

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / ابراهيم الرفاعي القادر عبد .1974

 .بغداد/ مديرية حفظ الوثائق والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في/ احمد الرفاعي القادر عبد .1975

 (قدوري العظيم) (رئيس)العزاوي احمد القادر عبد .1976

 .القادر احمد العيداني من سجناء نقرة السلمان عبد .1977

 دكتور/ كلية االداب /عبد القادر احمد يوسف .1978

 محامي/ عبد القادر اسماعيل .1979

 .القادر البستاني من سجناء نقرة السلمان عبد .1981

 ريعبد القادر الشط .1981
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 (مهندس) الشيخ القادر عبد .1982

 .القادر العزاوي، من سجناء نقرة السلمان عبد .1983

 عبد القادر العظيم العزاوي قدوري دكتور .1984

 الموت قطار درع رائد/  العزاوي احمد حسن القادر عبد .1985

 شكور القادر عبد .1986

 عبد القادر عياش .1987

 عبد القادر محمد طه العميد .1988

 .القادر محمد من سجناء نقرة السلمان عبد .1989

 عبد القادر محمود الزعيم الركن توفي سجن نقرة السلمان .1991

  (عميد) طه محمود القادر عبد .1991

 عبد القادر مدب .1992

 محامي/عبد القادر نوري  .1993

 مدير معارف الرصافة/عبد الكريم العطار .1994

 علوان حسين الكريم عبد .1995

 .الكريم حطاب من سجناء نقرة السلمان عبد .1996

  عبود حيال الكريم عبد .1997

   ير الزراعةمد/عبد الكريم شاكر .1998

  العبيدي عباس الكريم عبد .1999

والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / الحسين الناصرية عبد الكريم عبد .2111
 .بغداد/

 عبد الكريم عبد الرزاق القره غولي م أول توفي سجن نقرة السلمان .2111

 .عبد الكريم عبد الزهرة من سجناء نقرة السلمان .2112

 .من سجناء نقرة السلمان ياسين دعبد الكريم عبو .2113

 .الكريم علي الشذر من سجناء نقرة السلمان عبد .2114

الوثائق والسجالت تثبت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ / الناصرية/الجزائر عبد الكريم عليوي .2115
 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 (مقدم) قاسم الكريم عبد .2116

 سم الخفاف مقدم سجن نقرة السلمانعبد الكريم قا .2117

 الزعيم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة/ عبد الكريم قاسم .2118

 .سجن النجف  عبد اللطيف اطيمش الشاعر واالديب  .2119

 .عبد اللطيف الدوغجى من البصرة  .2111

 سنة 21/ عبد اللطيف حسن ألحمامي  .2111

 دكتور/ طب/عبد اللطيف حسين .2112

 سالم اللطيف عبد .2113

 ر في الوراثه السلمانويف عباس الطباطبائي دكتعبد اللط .2114

 الكاظمي عباس اللطيف عبد .2115

 عبد اللطيف مطلب .2116

-- الموصل--الخزرج شرطة الرحو موقف اللملك عبد .2117

 دكتور/ استاذ في كلية الحقوق محامي/عبد هللا اسماعيل البستاني  .2118

 الشريدة هللا عبد .2119

 .سجن النجف  عبد هللا الشمرتي  .2121

  العمادي هللا عبد .2121

 .هللا المظفر من سجناء نقرة السلمان دعب .2122

   جودي هللا عبد .2123
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  الراوي حسن هللا عبد .2124

 الراوي حمد حسن هللا عبد .2125

 .شامية,عبد هللا حسون االحمر  .2126

 .مدحتية/عبد هللا حمزة ذرب ابو عامر .2127

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / خضير الناصرية هللا عبد .2128

 .من سجناء نقرة السلمان(شهيد )هللا رشيد  عبد .2129

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/القلعة عبد هللا سبتي .2131
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .بغداد/ جالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والس/ الشطرة شناوة هللا عبد .2131

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / الحسين الرفاعي عبد هللا عبد .2132

 .هللا عبيد من سجناء نقرة السلمان عبد .2133

  علك هللا عبد .2134

 النجف/عبد هللا عمران ،مدرس .2135

 .هللا غالي من سجناء نقرة السلمان عبد .2136

-2-37في  69الحلة  حسب كتاب معاونية أمن  3691-2-39اعتقل في / رابيمعلم حمو/ عبد هللا كريم عبد هللا .2137
3691. 

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / الفرج الشطرة مجيد هللا عبد .2138

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / محارب الناصرية هللا عبد .2139

  محسن هللا بدع .2141

  الشريدة محسن هللا عبد .2141

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / عرب الناصرية محمد هللا عبد .2142

 مجيد محمد هللا عبد .2143

 ناصر هللا عبد .2144

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / ناصرالناصرية هللا عبد .2145

  نجم هللا عبد .2146

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / ورش القلعة هللا عبد .2147

 صحفي ومحامي /عبد المجيد الونداوي .2148

 البصرة في 9190 عام في الزهيري فضل جابك المجيد عبد .2149

 .جليل العميد قصر النهايه المجيد عبد .2151

 عبد المجيد علي .2151

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / رةبهية الشط كاظم المجيد عبد .2152

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عبد المحسن جمعة الجرسي .2153

 الحلة(عبد المحسن نادي علي حمادي الطائي  .2154

  صالح المعين عبد .2155

 .المعين صالح من سجناء نقرة السلمان عبد .2156

 مالزم االولعبد الملك عبود ال .2157

 صحفي/االعسم المنعم عبد .2158

 .سجن النجف عبد المنعم الصائغ المحامي  .2159

 (من الظاهر)  أعدم في بغداد (طيار. حلة،  م) عبد المنعم شنون .2161

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / القيسي الناصرية محمد المنعم عبد .2161

 .من سجناء نقرة السلمان (أبو أسلم)المهدي حسون  عبد .2162

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عبد المهدي عبد الخالق سماوي .2163

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الغفورالناصرية عبد المهدي عبد .2164
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والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب  وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق/ سجن العمارة/ عبد المهدي يوسف .2165

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44مديرية سجن العمارة المرقم 

 عبد النبي الدهان العقيد .2166

 عبد النبي جميل المالزم االول الطيار .2167

 .النبي كريم من سجناء نقرة السلمان عبد .2168

 السبعينات ةبداي في أُعدم مجيد النبي عبد .2169

 (شهيد)الكوتاوي مجيد النبي عبد .2171

 .نجف/ عبد الهادي الجواهري .2171

  عبس شهيد الهادي عبد .2172

  عاشور الهادي عبد .2173

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/الكرمة عبد الواحد جبر .2174
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/احد جبرالسوقعبد الو .2175
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / جبرالناصرية الواحد عبد .2176

 .الشاميه/عبد الواحد حبيب غالم  .2177

 سنة 21/ د الواحد خلف عب .2178

 حركة حسن سريع/الزهيري  راشد الواحد عبد .2179

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق عبد الواحد عبد هللا .2181
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 نجم هللا عبد الواحد عبد .2181

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / ن العمارةسج/ عبد الواحد عبد الرحمن .2182
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44مديرية سجن العمارة المرقم 

 نقرة السلمان/فالح من العمارة وشيوعي قديم/ عبد الواحد كرم .2183

 .السلمانالواحد يونس من سجناء نقرة  عبد .2184

 قطار الموت سجن الرمادي(ابو فرقد ) عبد الوهاب الرحبي  .2185

 عبد الوهاب الرهيمي .2186

  الفايز الوهاب عبد .2187

 عبد الوهاب القيسي المحاويل .2188

 .من سجناء نقرة السلمان محامي الوهاب القيسي عبد .2189

والسجالت  ئق اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثا/ الناصرية/السوق عبد الوهاب حاجم .2191
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .الوهاب طاهر من سجناء نقرة السلمان عبد .2191

الوثائق  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ / الناصرية/السوق عبد الوهاب عبد الرزاق .2192
 .والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .ب عكاب من سجناء نقرة السلمانالوها عبد .2193

نقل الى سجن  سجن في سجن بغداد ثم / معلم / 9190 اعتقل بعد انقالب ( الالمي بوري فرج الوهاب عبد .2194

 .الحلة

 . وتنقل في سجون مختلفة 9190اعتقل بعد انقالب شباط / الالمي بوري فرج الوهاب عبد .2195

 .من سجناء نقرة السلمان االسدي الوهاب يونس عبد .2196

 تام الجبار مال هللا عبد .2197

 عبد جاسم الساعدي  .2198

بالعمى جراء ضربة على  اصيب ,من اهالي الحلة اعتقل بعد االنقال اب / معلم/ عبد جاسم محمد عاشور الكرعاوي .2199
 .راسه

 .من اهالي النعمانية عبد جعفر مراد معلم .2111
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والسجالت  ظ الوثائق يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حف/ الناصرية (قرية ابو) محمد حاج عبد .2111
 .بغداد/

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / حميد الناصرية عبد .2112

 عبد خلف رمضان .2113

 عبد رسن  .2114

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة رسن عبد .2115

 .ه بكفالةاعتقل بعد االنقالب وأطلق سراح/ عبد رومي  .2116

 .سجن الحبانية/حله/ عبد زيد أبو موفق .2117

المتضمن رفع   113676-4في  316حسب كتاب نقابة المعلمين / معلم الشرقية/عبد زيد اسماعيل جاعد .2118
 .غبن

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / ساجت القلعة عبد .2119

 .وأطلق سراحه بكفالةاعتقل بعد االنقالب / عبد شنين صبيح  .2111

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة صالح عبد .2111

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / صالح الشطرة عبد .2112

ارة الثقافة استنادا لكتاب وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وز/ سجن العمارة/ عبد فدعوس خطار .2113
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44مديرية سجن العمارة المرقم 

 عبد عبود الصافي .2114

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / عذار الناصرية عبد .2115

 (. معلم) علوان عبد .2116

 عبد علوان الطائي .2117

 .لي الخليفة من سجناء نقرة السلمانعبد ع .2118

 الخياط علي عبد .2119

 الكوت في خياطه محل صاحب/  الخياط علي عبد .2121

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/القلعة عبد علي الزهيري .2121
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 السواد علي عبد .2122

 .السواد من سجناء نقرة السلمانعبد علي  .2123

 عبد علي العبالوي .2124

 الخليفة حسين علي عبد .2125

 الكوت في خياط علي عبد .2126

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / ذايه الناصرية علي عبد .2127

 .شاميه,عبد علي سيد شاكر  .2128

 .بغداد/ ديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في م/ الرفاعي كاظم علي عبد .2129

 65أمن الحلة  حسب كتاب معاونية  3691-2-34اعتقل في / وكيل مدرسة الحكمة/ عبد علي كاظم محمد .2131
 .3691-4-23واطلق سراحه في  3691-2-39في 

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/عبد علي مزهرالسوق .2131
 .بت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقةتث

 سنة 31و من المعتقلين بعد حركة حسن سريع  كاطع عبد .2132

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / كاووش الناصرية عبد .2133

 مطرود عبد .2134

 عكلة مهدي عبد .2135

 9190 سجناء من  عكله مهدي عبد .2136

 .بغداد/اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد / الدواية ناصر عبد .2137

  شذر نجم عبد .2138

 عبد وناس طالب .2139
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 .سجن نقرة السلمان/عبد ياقو بودو .2141

 عبداالحد المالح من عين كاوه معتقل في سجن الكوت .2141

 بغداد/عبداالله توفيق .2142

 السلمان..عبداالله عبدالواحد الربيعي طالب من البصره  .2143

 34  ثورة قيام بعد العراقية  للجمهورية العام الحقوق والمدعي كلية في األستاذ العكيلي عبداألمير .2144
 . سجن بعقوبة/تموز

 سجن الكوت السلمان_عبداالمير جاسم معلم من اهل الحي  .2145

 .من اهالي النعمانية عبداالمير داود القصاب سياسي معروف .2146

 .ه السلمانكادر حزبي وقطعت اوصاله في السبعينيات نقر..عبداالمير رشاد  .2147

 .من اهالي النعمانية عبدالحسن اشغيدل معلم .2148

 فالح..عبدالحسن حاج امحيسن الحضي البركاوي  .2149

 السلمان سجن ..شاعر وطيب والد غازي رئيس جامعة السماوه الحالي ..السماوه  عبدالحسين الخطيب .2151

 .من اهالي النعمانية عبدالحسين امين شدهه الكوت والسلمان والحله والرمادي .2151

العرفي  وحكم عليه من قبل المجلس  3691اعتقل بعد أنقالب شباط / الحسين جابر حمادى الصويرهعبد .2152

 .العسكري الثاني

 عبدالحسين خليفه من العماره ؛كادر سياسي .2153

العسكري  وحكم عليه من قبل المجلس العرفي  3691اعتقل بعد أنقالب شباط / عبدالحسين مروا طالب .2154

 .الثاني

 .الفضل منطقة  النجوم مطبعة الخاصة مطبعته في منشورات طبع بتهمة اعتقل العزاوي سعيد محمد عبدالخالق .2155

الملكي الى قاسم الى  عبدالرحمان زنكنه ؛ اهل كركوك رجل كبير وزميل دائم لالمن العامه وكل السجون من  .2156
 البعث

 .من اهالي النعمانية الكوت والحله..عبدالرحمان منخي معلم  .2157

المجلس العرفي العسكري  وحكم عليه من قبل  3691اعتقل بعد أنقالب شباط / ادى الصويرهعبدالرزاق شريف ابو ه .2158

 .الثاني

 .سجن الخيالة/وهيب ابو الملقب العبيدي لطيف صالح عبدالرزاق .2159

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ عبدالرضا اكبر  .2161

 .من اهالي النعمانية زيهعبدالرضا كاظم ولي معلم وقد نال الكتوراه في اللغه االنكلي .2161

 .من اهالي النعمانية عبدالرضا منخي مزارع معتقل النعمانيه .2162

 الى اشهر  بعد ثم غريب ابو/ الكاظمية في 3691 شباط 6 اعتقل/ محامي/الدليمي شلتاغ ناصر عبدالزهره .2163

 المنقولة وغير المنقولة الهامو  مصادرة تم.الشعب محكمة بناية في كزار ناظم مقر الى ثم البتاوين في المثقفين معتقل

 العرفي المجلس من الصادر 31 رقم القرار بموجب

 في االعتقال  مدة واتم النهاية قصر في 9190 انقالب بعد القومي الحرس من قبل اعتقل ذجر عبدالسادة .2164

 .الحلة سجن

لمجلس العرفي العسكري ا وحكم عليه من قبل  3691اعتقل بعد أنقالب شباط /  معلم الصويره عبدالسالم عبدالوهاب .2165

 .الثاني

 .من اهالي النعمانية عبدالصاحب محمود الحاج حمد مزارع وسياسي .2166

بالحبس  وحكم عليه  9190تموز 0أعتقل لمساهمته في حركة حسن سريع  الشريدة محسن عبدالعالي .2167

  .باالعدام ثم خفض لستة سنوات وارسل الى نقرة السلمان

 تخفيضه تم  ثم عدام حكم عليه باال9190--7-0عد حركة حسن سريع اعتقل ب / الشريدة محسن عبدالعالي .2168

 ..  سنوات9 الى

 .سجن نقرة السلمان/عبدالعظيم النعمة .2169

 عبدالكاظم حاج علوان حسين مراد مصور .2171

 السلمان..في التنظيم العسكري  كادر سياسي..عبدهللا علك  .2171

ونقل الى نقرة  . ة حكمه سبع سنواتومد  9190-7-0اعتقل بعد حركة حسن سريع  الشريدة محسن عبدهللا .2172

 .السلمان
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بالحبس لمدة سبعة  وحكم عليه  9190تموز 0أعتقل لمساهمته في حركة حسن سريع  الشريدة محسن عبدهللا .2173

 .سنوات وارسل الى نقرة السلمان

 .سجن نقرة السلمان/عبدهللا ناصر .2174

 .يين في الحلةلديه معاملة في مؤسسة السجناء السياس /عبدالمحسن نادي علي حمادي .2175

 .اعدم نقره السلمان..عبدالنبي مجيد شاعر وصاحب معرض كماليات في الكوت  .2176

 من الكاظميه متفرغ في المطابع{ ابو هدى }عبدالهادي مهدي  .2177

 .من اهالي النعمانية عبدالواحد مال عبوسي معلم .2178

 من محافظة ديالى عبدالوهاب الرحبي ؛شخصيه سياسيه .2179

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب  /سجن العمارة/ عبد هاشم حواس .2181
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44مديرية سجن العمارة المرقم 

 .من اهالي النعمانية عبدعلي التتنجي عامل .2181

 .عبدعلي الخياط الكوت نقره السلمان .2182

 ر الموتالمالزم قطا/ عبدي حافظ  .2183

 .في الموصل9190شباط 1اعتقل بعد انقالب / عبود الصبحة .2184

 .3693-3-26واطلق سراحه في  3691-9-26اعتقل في /عبود رزاق جاسم حمادي .2185

 3691شباط  عبود رومايا موظف سكك اعتقل بعد انقالب .2186

  كنيهر سهيم عبود .2187

 كريم عبود .2188

 .بغداد/ظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حف/ الشطرة هالل عبود .2189

  عودة عبودي .2191

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / عودة الناصرية عبودي .2191

 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  9190شباط  1اعتقل بعد انقالب/ عودة عبودي .2192

 .بغداد/ ة حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديري/ كوركيس الناصرية عبوش .2193

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / جبارالشطرة عبيد .2194

 .عسكري/ عنانه حله/عبيد شعنون .2195

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / شناوة الناصرية عبيد .2196

 .من اهالي النعمانية سياسي{ ه اعبيد ورد} عبيد عبدالحسين  .2197

 عبيد محروس  .2198

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/الدواية عبيد محيسن .2199
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عبيد منسي عبود .2211

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /مهاوش حماديعبيد وحيد  .2211

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عبيد وناس حسين المعموري .2212

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عبيس حسن كاظم الدليمي .2213

 .لسجناء السياسيين في الحلةلديه معاملة في مؤسسة ا /عبيس كاظم جويبر عبد هللا .2214

وفق  9190- 0-41واحيل للمجلس العرفي العسكري بتاريخ   9190سجن بعد انقالب شباط / عبيس كاظم .2215

الخطرين وال زالوا مقتنعين بمحاسن الشيوعية  وقد ثبت انتمائهم وانهم من الشيوعيين / جمعيات 20ق ع ب و/09/4المادة 

جمعيات والحكم عليه  20من ق ع ب بداللة المادة  09/94المادة  م وفق حتى ساعة محاكمتهم لذا تقرر تجريمه

 .900/192سنوات على ان تحسب لهم مدة موقوفيتهم، حسب القرار المرقم  باالشغال الشاقة لمدة عشرة 

 سنة 21/ عدنان إبراهيم  .2216

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ عدنان ابراهيم  .2217

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /ودعدنان ابراهيم سلمان دا .2218

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / احمد الناصرية عدنان .2219

 (عن الظاهر)  أعتقل وسجن في الحلة (حلة، معلم) عدنان أحمد دنان .2211
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 .قصر النهايه عدنان البراك .2211

 البناوي عدنان .2212

 الزم سجن نقرة السلمانعدنان البياتي م .2213

 عدنان الخيال العقيد سجن نقرة السلمان .2214

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ عدنان الدوري  .2215

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ عدنان الربيعي  .2216

 نقرة السلمان البصر؟؟ عدنان السعيد .2217

  الصفار عدنان .2218

  (رائد) النعيمي عدنان .2219

 .موصل/عدنان ثالثة .2221

 الموصل سجن في اإلعدام جلميران غرفة عدنان .2221

 سلمانونقرة ال. سجن الحلة. عدنان حسون خليل مرعي مسجون في .2222

 مرعي حسون عدنان .2223

  حسين عدنان .2224

بالطرد من  حكمت عليه المحكمة العسكرية الدائمية لمقر وزارة الدفاع / من أهل الحلة/عدنان حميد علي .2225
 .بالمؤامرة الشيوعية الشتراكه  3694- 8-37س قي  5711الجيش وسنة واحدة بقرارها المرقم 

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عدنان خلف حميد حسين .2226

  خليل عدنان .2227

   الفيلي رضا عدنان .2228

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ عدنان زهدي  .2229

  زهري عدنان .2231

  سلو عدنان .2231

  شاكر عدنان .2232

 ئيسعدنان شاكر النعيمي الر .2233

 (مالزم)القيسي محمود شاكر عدنان .2234

-- الموصل-- قبع أبو بيت خطاب موقف شيت عدنان .2235

  عمران المال صاحب عدنان .2236

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة صالح عدنان .2237

  عاتي عدنان .2238

 .االنقالب ديوانية وطبعت المناشير أيام من المجموعة التي سرقت الطابعة في ال/ عدنان عباس مال وحيد  .2239

 الصراف الحسين عبد عدنان .2241

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق عدنان عبد الرزاق .2241
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 عدنان عبد الصاحب .2242

 .بغداد/والسجالت  سمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق يوجد ا/ الصاحب الناصرية عبد عدنان .2243

 (صفي في المعتقل)صحفي/عدنان عبد القادر البراك .2244

 .سجن نقرة السلمان/عدنان عبد القادر .2245

 .موصل/سنة 21/عدنان عبد هللا سمعو  .2246

-- الموصل -- الشط باب الثالثة موقف عبدهللا عدنان .2247

الوثائق والسجالت تثبت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ / الناصرية/البطحاء عدنان عبود عسكر .2248
 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عدنان عمار ياسر حسين .2249

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ عدنان فاضل  .2251
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والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / يةالناصر/السوق عدنان كاظم .2251
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 عدنان مالك حسون .2252

 السعد محمد عدنان .2253

 م أول سجن نقرة السلمان عدنان محمد نوري .2254

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ عدنان ناظم محمد خميس .2255

 بغداد /سجن العبخانه/  عدنان يوسف رجيب .2256

 عدنان يونان المالزم المهندس .2257

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / عويد الناصرية عدوان .2258

 عدي فرحان البصري  .2259

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / حمود الشطرة عذافة .2261

 رئيس الجمعيات الفالحية /عراك الزكم .2261

 .نقره السلمان /حكم باالعدام غيابيا/ مقدم ركنضابط رتبة  الخميسيعربي فرحان  .2262

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية / سجن العمارة/ عرفان فائز شكر .2263

 .ص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهمالذي ن 9192-9-92في  44سجن العمارة المرقم 

 خلف السيد عريان .2264

 عريب الفردي .2265

 اسطيفان يوسف عزت .2266

 9191واطلق سراحه  9190اسطيفان اعتقل ايار  يوسف عزت .2267

 عزيز الحاج محمد الرئيس .2268

 (رائد) كردي محمد الحاج عزيز .2269

 الخياط عزيز .2271

 سجن الديوانيةعزيز السماوي  .2271

 .بغداد/ اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  يوجد/ نعمة الناصرية السيد عزيز .2272

 .عزيز الشيخ من سجناء نقرة السلمان .2273

 مدير عام في وزارة االصالح الزراعي/عزيز الشيخ .2274

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / جويد الناصرية عزيز .2275

 القاسم / عزيز حمزة االحمد  .2276

 .يز حميد من سجناء نقرة السلمانعز .2277

 من سجناء نقرة السلمان( أبو سعود)عزيز خلف  .2278

 .عزيز سباهي من سجناء نقرة السلمان .2279

  علوان سلمان عزيز .2281

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق عزيز صالح .2281
 .يقةيمكن له مراجعتها الستالم الوث

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / القلعة صالح عزيز .2282

 .حله/عزيز عبد اللطيف مطلب .2283

واطلق سراحه  في سجن العمارة 9190من اهالي المشخاب اعتقل بعد انقالب شباط   / عبيس عبدهللا عزيز .2284

 . 9199عام 

 .وارسل الى سجن العمارة  9190شباط  1الب اعتقل بعد انق/ مشخاب/ عبيس عبدهللا عزيز .2285

 عودة عزيز .2286

 . نجف/عزيز كمونه .2287

الوثائق والسجالت تثبت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ / الناصرية/السوق عزيز محمد العرب .2288
 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .عزيز مطلك من سجناء نقرة السلمان .2289
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 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / اصريةمهلهل الن عزيز .2291

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / نعيم الناصرية عزيز .2291

 وطبان عزيز .2292

 .سجن نقرة السلمان/عصام الخفاجي .2293

 سجن السلمان..عصام عيسى رمزي غيدان مهندس معماري .2294

  انغيد عصام .2295

وفق  9190-0- 41واحيل للمجلس العرفي العسكري بتاريخ   9190سجن بعد انقالب شباط / عصواد عزيز .2296

 جمعيات 20ق ع ب و/09/4المادة 

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ عطا ثابت نبات .2297

 .ادبغد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / كريم الناصرية عطا .2298

 94في سراحه  وأطلق9190/  شباط/ 94 في المدرسه من أعتقل االعداديه في طالب منصور يوسف عطا .2299

 . 9192/  شباط/ 

/  94 سراحه  وأطلق9190/  شباط/ 94 في المدرسه من أعتقل االعداديه في طالب منصور يوسف عطا .2311

 . 9192/  شباط

والسجالت  د وثيقة في مديرية حفظ الوثائق اعتقل بعد االنقالب وتوج/ الناصرية/السوق عطشان شمخي .2311
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 -/السعود عطشان كاظم فزع حكم سبع سنين في سجن نقرة السلمان وكان الحاكم العرفي هو شاكر مدحت  .2312
 .معلم

 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  9190شباط  1اعتقل بعد انقالب/ كاظم عطشان .2313

 .عطوان كاظم  .2314

 بشارة عطية .2315

 خريبط عطية .2316

 .عطيه جودة من سجناء نقرة السلمان .2317

وفق  9190- 0-41واحيل للمجلس العرفي العسكري بتاريخ   9190سجن بعد انقالب شباط / عطيه عبود .2318

م وفق المادة واعلنوا براءتهم لذلك تقرر تجريمه جمعيات فقد ثبت انتمائهم للحزب الشيوعي وتابوا  20ق ع ب و/09/4المادة 

جمعيات والحكم عليهم بالحبس الشديد لمدة ستة اشهر والنهم تابوا وتعهدوا   20من ق ع ب وبداللة المادة  09/94

دينار عمال  411االمن تقرر ايقاف العقوبة  واطالق سراحهم بكفالة  شخص ضامن بمبلغ  بالمحافظة على 

  . 900/192من ق ع ب حسب القرار  91باحكام المادة  

 دكتورة ....عفرة .2319

 . ناصرية/سنوات 31/عقيل عبد الكريم حبش  .2311

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة حنيش عكاب .2311

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق عكاب خلف .2312
 .ها الستالم الوثيقةيمكن له مراجعت

 يوسف علي عكلة .2313

حكم بالحبس ( 9109/90) رقم االضبارة  .اعتقل وسجن في كربال، الحلة/ كربالء طالب/ الهاشميعالء حسين  .2314

توجد نسخة أصلية من قرار الحكم لدى محمد علي  جمعيات  20/ من المرسوم و 92/92/1الشديد لسنتين وفق المادة 

 !الشبيبي

  عبوش عالء .2315

 وسى المالزم الطيارعالء م .2316

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ عالوي طيمش عبد علي .2317
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44مديرية سجن العمارة المرقم 

 .بغداد/ ي مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة ف/ حنظل الشطرة علوان .2318

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / الرضا الناصرية عبد علوان .2319

 ..سدة الهندية  \على سلمان الحبيب  .2321
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لكتاب  وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا/ سجن العمارة/ علوان نايف شلش .2321

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44مديرية سجن العمارة المرقم 

اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت / الناصرية/القلعة علي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عباس .2322
 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 السلمان..ادر في التنظيم العسكري ك..علي ابراهيم  .2323

 .من اهالي النعمانية علي ابراهيم خطاوي شخصيه معروفه ونصير للسالم .2324

 جماعة قطار الموت. إبـراهيم علي .2325

 .المسيب/ علي ابراهيم .2326

 البصري احمد علي .2327

ت اعتقاله والسجالت تثب اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق علي احمد .2328
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

  خان حمه احمد علي .2329

 .علي الجبر دكتور .2331

 .نقرة السلمان/علي الجزائري ؛طالب من البصره ؛االن دكتوراه في مالمو السويد .2331

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / حسين الناصرية الحاج علي .2332

  الحالق علي .2333

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ لي الرجب ع .2334

 محل صاحب السعيدي علي .2335

  الشبيبي علي .2336

 علي الشعبان من البصرة .2337

 االديب والكاتب الروائي /علي الشوك .2338

 .في الموصل9190شباط 1اعتقل بعد انقالب / علي الصبحة .2339

 علي العبيدي المالزم .2341

 دكتور/ استاذ في كلية الحقوق /علي العبيدي .2341

 لغزالي ؛عامل نقابي ؛سجن الكوتعلي ا .2342

 الكاظمي علي .2343

 .علي الكعبي من سجناء نقرة السلمان .2344

 سجن نقرة السلمان علي النعمان رئيس أول توفي .2345

 (صفي في المعتقل)نائب رئيس نقابة الميكانيك/علي الوتار .2346

ثائق والسجالت تثبت الو اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ / الناصرية/الجزائر علي امين الخزاعي .2347
 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 الكوت في معلم تبينه علي .2348

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ علي جبر الواسطي  .2349

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / عليوي الرفاعي جدوع علي .2351

اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت تثبت / الناصرية/الجزائر علي جالل اسماعيل .2351
 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .الكاظمية/ شاعر/ علي جليل الوردي .2352

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / جيجان الناصرية علي .2353

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / ن العمارةسج/ علي حاجم عطيوي .2354
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44مديرية سجن العمارة المرقم 

 .ادبغد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / ناصرية/حسين الجزائر علي .2355

حسب 9190- 90-97وهناك ما يثبت تمديد توقيفه لغاية  9190اعتقل بعد انقالب شباط / علي حسين الحلو .2356

 .9190-94-2قرار حاكم التحقيق بتاريخ 
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 نقل بسيارة  متخفيا   النقرة سجن من هرب البكر، حسن أحمد عم ابن التكريتي وهو الرشيد حسين علي .2357
جماعة قطار  .العسكري الخط في  يعمل أصال   وكان بعينه، فأصيب نصاراأل مع قاتل حيث كردستان إلى ثم سجناء
 الموت

 .محاويل/علي حسين الرشيد .2358

 علي حسين سالم من نعيم زهيري .2359

العسكرية االلزامية  بعد انقالب شباط االسود وكان يؤدي الخدمة  3691سجن عام ( صكر)علي حسين صقر .2361
كفالة الطالق  من سجن رقم واحد بعد تقديم عسكرية واطلق سراحه واعتقل في وحدته العسكرية وحكم من قبل محكمة 

 .سراحه

 .علي حسين عاكول احد ابطال قصر النهايه الكوت والسلمان نقره السلمان .2361

 . الكوت تجارة لغرفة مديرا   بعد تقاعده عمل ثم موظفا   عمل عاكوله حسين علي .2362

شرطة الحلة  حسب كتاب مديرية  3691-2-33اعتقل بتاريخ / مدرسة الكفل/علي حسين عبد السرحان .2363
 .3696-2-33في  245

في سجن رقم  اعتقل بعد االنقالب وحكم عليه بالحبس سنتين  / ضابط في الجيش/ الربيعي كاظم حسين علي .2364
  .واحد ومنه ارسل الى نقرة السلمان في قطار الموت

 . السلمان رةنق الى الموت قطار في وارسل اعتقل/ مالزم 90سجناء من كاظم حسين علي .2365

 السلمان_علي حمودي بيجه جندي مظلي من النعمانيه  .2366

 علي خالد العقيد الركن سجن نقرة السلمان .2367

 .سجن الرمادي/الملقب علي أشرف)علي خضر علي  .2368

 محمد من المعتقلين بعد حركة حسن سريع خلوق علي .2369

والسجالت تثبت اعتقاله  الوثائق  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ/ الناصرية/القلعة علي دحيم .2371
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 و من المعتقلين بعد حركة حسن سريع ذهب علي .2371

 علي روبشان المالزم .2372

 سمير علي .2373

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / سمير الناصرية علي .2374

 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  9190شباط  1اعتقل بعد انقالب/ سمير علي .2375

 .علي شعبان من سجناء نقرة السلمان .2376

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / شناوة الناصرية علي .2377

 .نجف/علي شيخ فاضل .2378

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ علي طعمه عمران السمين .2379

 .سجناء نقرة السلمان علي عاتي من .2381

 السلمان..من البصره عسكري وسياسي قديم ..علي عامر  .2381

 علي عباس حسون المسيب .2382

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/الكرمة علي عباس فزع .2383
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

الديوانية  من المجموعة التي سرقت الطابعة في / لشاعر الشعبي المعروف علي عبد الحسين الشيباني ا .2384
 .وطبعت المناشير أيام االنقالب

والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / مبارك الرفاعي الحسين عبد علي .2385
 .بغداد/

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق/ عبد الشطرة علي .2386

 علي عبد العزيز المالزم االول .2387

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / عبدون الناصرية علي .2388

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية / سجن العمارة/ علي عبس قاسم .2389
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44سجن العمارة المرقم 

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ علي عبود رزوقي محمد .2391
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 توجد له صورة في سجن نقرة السلمان ...(، )... علي عرمش شوكت .2391

والسجالت تثبت اعتقاله  حفظ الوثائق اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية / الناصرية/السوق علي عطية .2392
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

السري  بموجب كتاب مديرية االدارة  3691-3-21فسخ عقده من الجيش في /علي عطيه داود العامري .2393

 . لميوله الشيوعية واعترافه 3691-3-39في  1/91/3132ش

 بطال{ والده صاحب القهوه العربيه المتجول } علي كريم  .2394

 علي كريم هالل كادح سجين في البصره والسلمان .2395

 علي متعب رئيس أول ركن توفي سجن نقرة السلمان .2396

 .علي مجيد السعيدي الكوت نقره السلمان .2397

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / مجيد الناصرية علي .2398

 محمد علي .2399

  الجاسم محمد علي .2411

حكم بالحبس ( 9109/90) رقم االضبارة  .اعتقل وسجن في كربال و الحلة/ كربالء علمم/ علي محمد الشبيبي .2411

 توجد نسخة أصلية من قرار الحكم لدى محمد علي الشبيبي جمعيات  20/ من المرسوم و 92/92/1الشديد لسنتين وفق المادة 

 .بغداد/ والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق/ صالح الناصرية محمد علي .2412

 كريم محمد علي .2413

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ دكتور/خليلعلي مخيف كتاب  .2414

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / مطرود الناصرية علي .2415

الوثائق  وتوجد وثيقة في مديرية حفظ اعتقل بعد االنقالب / الناصرية/ /الجزائر        علي مفتن االسدي .2416

 .والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / القلعة منشد علي .2417

 سائق شقيق رضا موسى السلمانسلمان علي موسى  .2418

 3691علي ياسين الداود نجار معتقل النعمانيه  .2419

  (محامي) المال ياسين علي .2411

 (طيار مالزم) الرزاق عبد عماد .2411

 عماد عبد الرزاق المالزم الطيار .2412

 .سجن نقرة السلمان/عماد عمران فياض  .2413

 عمار حميد  .2414

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة صيهود عمار .2415

 .مؤسسة السجناء السياسيين في الحلةلديه معاملة في  /عمار صيهود مغتاض ناجي .2416

توجد صورة له مع امه تماضر الحكيم مع زميالتها المناضالت في السجن  ...(، ).... (طفل)عمار محي  .2417
 . المركزي ببغداد

 يخ قائد سياسي االمن العامهشعمر علي ال .2418

 . التربيه في موظف المنصوري سلمان الحاج عمران .2419

 .بغداد/ في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه / رشيد الناصرية عمران .2421

 .الكوت/عمران عيسى .2421

  سعيد موسى عمران .2422

واحيل   9190 سجن بعد انقالب شباط / عمران وناس حسيب حسين لديه معاملة في مؤسسة السجناء حله .2423

ثبت انتمائهم للحزب الشيوعي جمعيات فقد  20و ق ع ب /09/4وفق المادة  9190-0-41للمجلس العرفي العسكري بتاريخ 

جمعيات والحكم عليهم بالحبس  20من ق ع ب وبداللة المادة  09/94وفق المادة  وتابوا واعلنوا براءتهم لذلك تقرر تجريمهم 

ستة اشهر والنهم تابوا وتعهدوا بالمحافظة على االمن تقرر ايقاف العقوبة  واطالق سراحهم  الشديد لمدة 

 .  900/192 من ق ع ب حسب القرار 91دينار عمال باحكام المادة  411مبلغ بكفالة  شخص ضامن ب 

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/عناد جابر الموسويالفهود .2424
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .السجناء السياسيين في الحلةلديه معاملة في مؤسسة  /عناد جسام محمد الشمري .2425
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 .من اهالي النعمانية عواد بنيان خياط الكوت والحله .2426

  حريجة عواد .2427

 . المالبس لبيع محل صاحب الحركاني ضيدان عّواد .2428

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ عواد عباس عودة .2429
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44م مديرية سجن العمارة المرق

هل هذا نفس الشخص اعاله أم ) .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عواد عباس عودة محمود .2431
 (الشبيبي/انه فقط تشابه أسماء؟؟؟ 

 (الناصرية) البناء عودة .2431

 . عودة خلف من سجناء نقرة السلمان .2432

 .طعمه من سجناء نقرة السلمان عودة .2433

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / فدعوس الناصرية عودة .2434

  آب وادي عودة .2435

 .المدحتية/عيال ساجت عبود .2436

الوثائق  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ / الناصرية/الجزائر عيال مهلهل الكحيلي .2437
 .ثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقةوالسجالت ت

حسب قرار حاكم 9190- 94-97وهناك ما يثبت تمديد توقيفه لغاية  9190اعتقل بعد انقالب شباط / عيد الحسن .2438

 .9190-94-2التحقيق بتاريخ 

 عيدان فندي فعل من نعيم زهيري .2439

 .بغداد/لوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ ا/ الفجر محمد عيدان .2441

 عيسى الحاج خيران طالب .2441

 الحلة / طالب كربالء/  عيسى الحسيني .2442

العرفي  وحكم عليه من قبل المجلس 3691اعتقل بعد انقالب شباط  عيسى جمعه محمد الربيعى ابو ربيع .2443

 العسكري الثاني

 الملك عبد عيسى .2444

 .بغداد/والسجالت  مديرية حفظ الوثائق يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في / هويدي الناصرية عزيز عيسى .2445

. له محل صياغة في باب الشيخ 3691شباط  8اعتقل في الشواكة في  (، صائغبغداد) عيسى شجر منصور الزهيري .2446
/ في مديرية حفظ الوائق والسجالت 3434لديه مايكروفلم رقم . 3691غادر المعتقل في اكتوبر . وتنقل بين بغداد والكوت

  بغداد

  انعمر عيسى .2447

  كريم عيسى .2448

 عيسى مطر عيسى .2449

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ غازي ابراهيم سلمان .2451
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44مديرية سجن العمارة المرقم 

 .مهران بطهران رانية الى العراقية وكان معتقال في سجن باغ سلمته الحكومة االي غازي الجبوري ضابط .2451

 غازي الدخيل المقدم .2452

 .نادي قريش الرياضي في الكاظمية/السراج غازي .2453

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ غازي السيد حافظ  .2454

والسجالت  ثائق اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الو/ الناصرية/القلعة غازي حاج عكيلي .2455
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 غازي شاكر الرائد .2456

 .من اهالي النعمانية غازي صالل الميدان معلم الكوت والحله .2457

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ غازي عاشور عمار .2458
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44رقم مديرية سجن العمارة الم

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / الحسين الناصرية عبد غازي .2459

 دكتور/ حاكم/غازي عبد الهادي  .2461
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اجيال من الطلبة البصرية  نا وتعرفه البصرة مدرس رياضيات وفيزياء اليرال على قيد الحياة مس-غازي عبد الواحد .2461
 .صادق الكحالوي هأضاف

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الفجر عنيد غازي .2462

في  255شرطة الحلة  حسب كتاب مديرية  3691-2-32اعتقل بتاريخ / وكيل مدير مدرسة/غازي كاظم اللفته .2463
 .3691-2-32في  256الحلة وكتاب مديرية امن 32-2-3696

  خجو محمد غازي .2464

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الرفاعي دخيل غافل .2465

 غالب المهداوي الرئيس الطيار .2466

  مونا سليم غالب .2467

سجالت وال اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/الدواية غالب عبد علي .2468
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق غالب علوان .2469
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .بغداد/ والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / هادي الشطرة غالب .2471

 .سجن نقرة السلمان/غانم الجسار .2471

 النقرة   طالب   ديالى غانم الخياط .2472

  .اعتقل في قصر النهاية واستشهد تحت التعذيب/ غانم جاسم الخلف .2473

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / خليل الناصرية غانم .2474

 سنوات 5/ غانم داود الموصلي  .2475

-- الموصل -- الشط باب الجدي موقف سعدون غانم .2476

المتضمن رفع   113676-4في  316حسب كتاب نقابة المعلمين / معلم الرشيد/غانم سليمان خليل الجوادي .2477
 .غبن

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية / سجن العمارة/ غانم عبد فليح .2478
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44لمرقم سجن العمارة ا

 القاسم/ غانم كرجي .2479

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /غانم كريم هادي .2481

 .غريب القروي ابو داليا .2481

 .حلة/ضابط/غسان عبد الحسين .2482

 المقدم الركن سجن نقرة السلمان غضبان السعد .2483

 شباط من  36 يوم بغداد في العام السجن الى ونقل األمن قبل من أعتقل مدرس ناشيال رومي غضبان .2484
 شهور ثالثة لمدة معتقل وبقي 3691

 غفور فرج المالزم .2485

 .غفوري محسن من سجناء نقرة السلمان .2486

قاله والسجالت تثبت اعت اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/القلعة غند سلمان .2487
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .سجن البصرة. معلم .غني القريشي  .2488

توجد له صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في  ....(، )..... غني حسن شبع .2489
 محمد الشبيبي/ -517ذكريات التنوير والمكابدة ص -كتاب الراحل علي محمد الشبيبي 

 .بغداد/ ي وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه ف/ حسين الناصرية غني .2491

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / القلعة مبارك الحسين عبد غني .2491

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة الشاطي علي غني .2492

  محمد خضير غياض .2493

  9190 سنة السلمان نكرة في سجن محمد خضير ياضغ .2494

 امين محمد فرج فاتح .2495
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والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/الفهود فاخر سلمان .2496
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 السلمانفاخر شاكر الحسناوي  المالزم االول  من اهالي النجف نقرة  .2497

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / كوته السوق شنتة فاخر .2498

 الكريم عبد فاخر .2499

 .الرمادي سجن الى نقل سريع حسن انتفاضة بعد الرشيد معسكر سجن(  النبي عبد فاخر .2511

  البعاج نعمة فاخر .2511

والسجالت تثبت اعتقاله  د وثيقة في مديرية حفظ الوثائق اعتقل بعد االنقالب وتوج/ الناصرية/القلعة فارس راضي .2512
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

شباط، وزج به في معتقل خلف السدة  92اعتقل في كلية التربية يوم  (بغداد، طالب)فاروق ابراهيم العزاوي  .2513

 (من محمد الشبيبي. )اكتوبر 92واطلق سراحه بكفالة يوم   

 المقدسي فاروق .2514

 3691 سنه النهايه قصر في اعتقل سهر جاني قفارو .2515

 (رئيس أول ركن، اي رائد ركن)فاروق صبري  .2516

 دكتور طب/فاروق عبد الجليل برتو  .2517

 99/4/9190  ولحد 4/9190/ 1في الوشاش فى القومى الحرس مقر فى اعتقل/العزاوى شكر على فاروق .2518

 .  9190واطلق سراحه بعد انقالب تشرين 42/4/9190 يوم واعتقل ثانية

 اقتصادي رجل اعمال/فاروق علي الطائي .2519

  العزاوي شكر علي فاروق .2511

 .اروق قاسم محمد المال جاسم نقره السلمانف .2511

 سجن ابو غريب -فاضل ابراهيم عبد الحسين  .2512

 صحفي ونقابي/فاضل البدراوي .2513

 .فاضل الروضان من سجناء نقرة السلمان .2514

 .فاضل الزبيري من سجناء نقرة السلمان .2515

 ب األسنان الدكتور من سجناء نقرة السلمانطبي فاضل الطائي .2516

 .السّدة خلف وشاعر معتقل التربية كلية طالب/العّزاوي فاضل .2517

 دكتور طب/ فاضل تلو .2518

 فاضل ثامر مدرس لغة انكليزي في الكوت نقيب االدباء حاليا .2519

 .السّدة خلف معتقل التربية كلية طالب/وتوت حسن فاضل .2521

 حميد فاضل .2521

 .معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة لديه /فاضل حميدي محمد نعمة .2522

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ فاضل رشم  .2523

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / حسين الشطرة سيد فاضل .2524

 . بعقوبة /سنة ضابط 37/ فاضل عباس  .2525

 ول الى جالدفاضل عباس الخفجي اعتقل في بغداد فوضوي تح .2526

 الموسوي عباس فاضل .2527

 .أخرى  سجن الناصرية ومنه الى سجون  9190شباط  1اعتقل بعد انقالب/ الموسوي عباس فاضل .2528

مديرية شرطة  حسب كتاب  3691-2-33اعتقل بتاريخ / معلم مدرسة ابن جبير/فاضل عباس امين البياتي .2529
 .3696-2-33في  247الحلة 

 في السبعينيات فاضل عباس حمزه من الكاظميه اعدم .2531

 السلمان والحله..طالب من الكرخ ...فاضل عباس لفته  .2531

 فاضل عبد علي عبد السيد طالب .2532

 الزبيري مسيهر عبيد فاضل .2533

 عرب فاضل .2534
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المجلس العرفي العسكري  وحكم عليه من قبل  3691اعتقل بعد أنقالب شباط / فاضل على الحسون طالب الصويره .2535

 .الثاني

 .سجن نقرة السلمان/فاضل غياض .2536

 فاضل فرج المندائي في السويد حاليا .2537

 (من الظاهر) اعتقل في المحاويل ونقل الى سجن الحلة  (المحاويل، مدرس) فاضل فرج خالد .2538

وفق  9190- 0-41واحيل للمجلس العرفي العسكري بتاريخ   9190سجن بعد انقالب شباط / فاضل ليلو .2539

واعلنوا براءتهم لذلك تقرر تجريمهم وفق المادة  الشيوعي وتابوا جمعيات فقد ثبت انتمائهم للحزب  20ق ع ب و/09/4المادة 

جمعيات والحكم عليهم بالحبس الشديد لمدة ستة اشهر والنهم تابوا وتعهدوا   20من ق ع ب وبداللة المادة  09/94

 دينار عمال 411االمن تقرر ايقاف العقوبة  واطالق سراحهم بكفالة  شخص ضامن بمبلغ  بالمحافظة على 

 .  900/192من ق ع ب حسب القرار  91باحكام المادة  

مديرية شرطة  حسب كتاب  3691-2-33اعتقل بتاريخ / وكيل مدير مدرسة الخورنق/ فاضل محسن الذرب .2541
 .3696-2-33في  245الحلة 

 .فاضل مسير من سجناء نقرة السلمان .2541

 .بغداد/والسجالت  الوثائق  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ/ الشطرة صويح مطلك فاضل .2542

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /فاضل مطلك صويح عويد .2543

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق فاضل نجم الجراد .2544
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /عريان فاضل هادي أبراهيم .2545

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة يوسف فاضل .2546

 .توجد صورة لها مع زميالتها المناضالت في السجن المركزي ببغداد ...(العمارة، ) فاضلة جاسم  .2547

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق  /العودة الناصرية محمد فاطمة .2548

 سجن الحلة/ل كسل ضفا .2549

  بعقوبة فالح .2551

 .فالح حسن من سجناء نقرة السلمان .2551

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /فالح عبد الحسين رحيل جراد .2552

 معسر  مابين تنقل سنة لمدة سجن)  90 انتفاضة بعد الشيوعي الحزب من عباس  علوان فالح .2553

 ( السلمان ونقرة الحلة وسجن الوشاش

  عباس علوان فالح .2554

 .شاعر/فائز الزبيدي .2555

  مذخور تركي فائز .2556

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / الزيدي الناصرية خضير فائز .2557

 .بغداد/ محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة / عرب الناصرية محمد فائز .2558

 فائزة الزبيدي شاعرة .2559

 (عن الهوتميل) سجن الحلة ...(، ).....فائق محمد حسين الخليلي  .2561

 فائق السامرائي دكتور .2561

 .صويره/فائق النهر .2562

 .سجن نقرة السلمان/فائق الياس .2563

 سلمان حسن فائق .2564

 .حله/فائق حمد شمخي .2565

 فايق خليل ابو االسنان .2566

 للتحقيق كربالءاعتقلت في كربال وتنقلت بين بغداد و/ طالبة كربالء/  محمد علي فائقة .2567

 طه فاضل فتاح .2568

  الوهاب عبد فتحي .2569

 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  9190شباط  1اعتقل بعد انقالب/ الوهاب عبد فتحي .2571

 .بغداد/ سجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق وال/ احمد الناصرية فتحية .2571
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 الطويرجاوي فخري .2572

  الكربالئي فخري .2573

 .من جماعة قطار الموت سجن الحلة ونقرة السلمان/ ملكو فتوحي ايليا فخري .2574

 الموصل سجن في اإلعدام بطرس غرفة فخري .2575

 .من اهالي طويريج/ فخري عبد الهادي الظاهر .2576

 فخري كريم زنكنه .2577

 .الحلة ي مقر الحرس القومي وسجن ف 3691-5-لغاية  3691-2-31فخري ياسين علوش اعتقل  .2578

 مديرة مدرسة ثانوية /فخرية ابو قالم- .2579

 .سجن الخيالة/ فرات محمد مهدي الجواهري .2581

 المندائي فرج .2581

 من نعيم زهيري فرج جابر عبد الزهيري .2582

 .فرج شعبان الدوسري من سجناء نقرة السلمان .2583

المادة  وبداللة  3691لسنة  18من قانون رقم  3اعتقل بعد االنقالب واحيل وفق المادة / فرج لفته .2584
وفق القرار  3691-1-33 من ق ع ب وحكم عليه ثالثة سنوات من قبل المجلس العرفي العسكري في  317/335
 ..691لسنة   3356المرقم

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / محمد الناصرية فرج .2585

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق  /الناصرية/السوقى فرحان عيس .2586
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / ضفير الشطرة فرهود .2587

 االحمر فريد .2588

 .فريد الصفار المالزم االول الطيار .2589

 .سجناء نقرة السلمان فريد دانيال من .2591

 السلمان...طالب جامعي وكادر طالبي من بغداد..فريد رضا  .2591

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ فريد زوران  .2592

 .الفريد سمعان الشاعر العراقي الكبير أمين عام اتحاد االدباء .2593

 الكريم عبد فريد .2594

 .بغداد/حفظ الوثائق والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية/ قاسم الناصرية فريد .2595

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / نادر الناصرية قاسم فريد .2596

 فريدون عارف المالزم االول الطيار .2597

 .توجد صورة لها مع زميالتها المناضالت في السجن المركزي ببغداد ....(البصرة، ) فكتوريا حنه  .2598

حسب 9190- 0-97وهناك ما يثبت تمديد توقيفه لغاية  9190اعتقل بعد انقالب شباط / هيميفالح امين الر .2599

 .9190-94-2قرار حاكم التحقيق بتاريخ 

  حسن فالح .2611

 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  9190شباط  1اعتقل بعد انقالب/ حسن فالح .2611

والسجالت تثبت اعتقاله  في مديرية حفظ الوثائق اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة / الناصرية/الكرمة فالح حورج .2612
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الدواية حسن فليح .2613

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / ناصرالناصرية حسن فليح .2614

 كربالءاعتقلت في / ربة بيت  كربالء/ الطيار كاظم فليحة .2615

 دكتور/ عميد كلية الفنون الجميلة/الفنان خالد الجادر .2616

 مدير عام السينما والمسرح/الفنان يوسف العاني .2617

  حنا داود فهمي .2618

وتم ارساله  ظهرا  9190شباط  91من اهالي الكرادة الشرقية تم اعتقاله في يوم االحد  /فهمي عمر محمد .2619

 البوشجاع قرب مستشفى عبد المجيد مركز االعتقال في نادي النهضة الرياضي الكائن في ذلك الوقت في منطقة الى 
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 1فهمي كربالئي ؛شاب في سجن الحله القلعه الجديده قاعه  .2611

 .قصر النهاية الدكتور بابان فؤاد .2611

 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  9190شباط  1اعتقل بعد انقالب/ صالح فؤاد .2612

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / مكطوف الناصرية فؤاد .2613

 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  9190شباط  1اعتقل بعد انقالب/ مكطوف فؤاد .2614

 السلمان والحله..فوزي االحمر شقيق فريداالحمر محام  .2615

 فوزي السامرائي المالزم .2616

 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  9190شباط  1عد انقالباعتقل ب/ احمد حاج فوزي .2617

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / صبار الناصرية فوزي .2618

 .سجن الحلة/ توقيف/ حلة/ فوزي عباس حمزة .2619

 العزيز عبد فوزي .2621

 .نه الى سجون أخرى سجن الناصرية وم 9190شباط  1اعتقل بعد انقالب/ العزيز عبد فوزي .2621

 الكوت في معلم المكصوصي موسى فوزي .2622

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / هادي الناصرية فوزية .2623

 (وصلني بالهوتميل).......................  (، معلمة)..... فوزية محمد حسن حبه .2624

 .بغداد/والسجالت  قة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق يوجد اسمه في وثي/ خنجرالجزائر ناصرية فياض .2625

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ فياض موزان  .2626

 (صفي في المعتقل)طالب طب/فيصل الحجاج .2627

 السعد فيصل .2628

 النقرة   طالب   فيصل المقدادي ديالى .2629

 الناصري فيصل .2631

في آذار  د، مواليد البصرة اعتقل جامعة بغدا_ فيصل جاسم الحجاج طالب في الصف الرابع كلية الطب .2631
 .واستشهد تحت التعذيب 3691

 .قصر النهايه فيصل حجاج .2632

 فيصل شريف .2633

  الحسين عبد فيصل .2634

 المدحتيه –طالب  -فيصل محمد شريف عبد اللطيف  .2635

 92 المرسوم            بموجب التقاعد على واحيل اعتقل بعد االنقالب (ضابط)السعدي عودة مريوش فيصل .2636

 .9190  شباط 97 في 91122 المرقم الضباط ادارة كتاب بموجب والمبلغ 9190/  4/  92 في

( 9109/90)االضبارة  رقم  /النقرة، والحلةاعتقل وسجن في كربالء،  /كربالء معلم /فيصل هادي الشامي  .2637

توجد . تجمعيا 20من المرسوم و  92/92/1 بداللة  . ب.ع.ق 09/94حكم باالشغال الشاقة لخمس سنوات وفق المادة

  !علي الشبيبي نسخة أصلية من قرار الحكم لدى محمد  

 (عن ميل) ................... (، دكتور).... فيصل محمد حسن حبه .2638

توجد لها صورة جماعية مع زميالتها المناضالت في سجن . أخت همام المراني ...(،( )..أم رعد)فضيلة المراني  .2639
 .بغداد المركزي

توجد لها صورة جماعية (. ام رعد)وشقيقته انتصار مع أمهما السجينة فضيلة المراني كان  (طفل....  ..... ) .2641
 .مع زميالتها المناضالت في سجن بغداد المركزي

2641.  

اغتياال نقره  فيضي نعمان شقيق أنيس نعمان وكان شقيقهم فهر نعمان اول شهيد سقط بعد ثورة تموز  .2642
 .السلمان

 احمد كريم قادر .2643

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية / العمارةسجن / قادر محمد صالح .2644

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44سجن العمارة المرقم 

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ قاسم اسماعيل  .2645
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 زهيري من الذين دافع عنهم الفيلسوف برنتراند رسل، من نعيم  /نقرة السلمان/ دكتور/ قاسم الرفاعي  .2646

 .بغداد/قاسم الشبلي المالزم .2647

  (اول مالزم) الفضلي قاسم .2648

 الكوت مدينة في خّياط الهندي قاسم .2649

  .نادي قريش الرياضي في الكاظمية/ الواحدي قاسم .2651

في وزارة الثقافة استنادا لكتاب  وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت/ سجن العمارة/ قاسم جاسم صنكور .2651
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44مديرية سجن العمارة المرقم 

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ قاسم جاسم محمد .2652
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44مديرية سجن العمارة المرقم 

 قاسم جراد م أول سجن نقرة السلمان .2653

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة حسين قاسم .2654

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / شناوة الناصرية قاسم .2655

 .حلة/اسم عبد االمير عجام ق .2656

-39في  117 حسب كتاب مديرية شرطة  الحلة 3691-2-39اعتقل في / معلم االشبال/قاسم عريبي علوان .2657
2-3691. 

 عقرب من المعتقلين بعد حركة حسن سريع قاسم .2658

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ قاسم ماجد  .2659

 سجن بغداد المركزي      قاسم مثنى عداي  .2661

 (وصلني بالهوتميل......................... ) (، محامي)..... م محمد حسن حبهقاس .2661

 قاسم محمد خزعل الجماس .2662

 سجن الحلة( حلوائي)قاسم محمد محمد علي  .2663

 .2118توفي في نبوزلندا / دكتور/ قاسم ناجي حمندي .2664

  نعمة قاسم .2665

والسجالت  ة حفظ الوثائق يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديري/ الفرطوسي الناصرية حسين قالسم .2666
 .بغداد/

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / مجيد الناصرية قبيلة .2667

  قتيبة الشيخ نوري الطبيب العقيد سجن نقرة السلمان .2668

 .من اهالي برنون /قحطان  .2669

 مهندس معماري /قحطان المدفعي .2671

 قحطان المياحي من البصره .2671

 بنون قحطان .2672

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ حطان عارف حمزةق .2673

 .المدحتية/قحطان علوان .2674

 (عن الظاهر) أعتقل وسجن غي الحلة (، معلمحلة) معروفجعفر القحطان  .2675

  احمد قدوري .2676

 .قدوري عمران من سجناء نقرة السلمان .2677

 دكتور طب / قسطنطين سمعان .2678

 .بغداد/ ثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في و/ صالح الناصرية قسمة .2679

 .في الموصل9190شباط 1اعتقل بعد انقالب / قوال بديل .2681

 .في الموصل9190شباط 1اعتقل بعد انقالب / قوال خضر .2681

 الرحبي قيس .2682

 قيس الفضلي م أول سجن نقرة السلمان .2683

 .نقرة السلمان/ قيس صبري الدليمي .2684

 .بغداد/ في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  يوجد اسمه/ الشطرة علي عباس قيس .2685
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 قيس محمد صالح مالزم أستشهد في فلسطين سجن نقرة السلمان .2686

 .كركوك,  اربيل, الموصل سجن ميخائيل الياس كاترين .2687

 محامي/كاسب السعد  .2688

 .دبغدا/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الفجر ساجت كاطع .2689

 نقرة السلمان          كاطع عجالن عداي  .2691

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / عريبي الناصرية مظلوم كاطع .2691

 .من اهالي النعمانية كاظم ارويضي رجل اعمال ورجل كبير السن .2692

 .حلة/كاظم الزكوم .2693

  الزنكي كاظم .2694

 رماديكاظم السماوي؛ الشاعر الكبير سجن ال .2695

 كاظم الصباغ من العزه سجن الكوت .2696

 .كاظم الصفار من سجناء نقرة السلمان .2697

 الكوت َسكنَ  الحي من معلم الوّتار كاظم .2698

توجد له صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في   .....(،).... كاظم الناصر .2699
 الشبيبي محمد/ -518ذكريات التنوير والمكابدة ص -كتاب الراحل علي محمد الشبيبي 

 و من المعتقلين بعد حركة حسن سريع بندر كاظم .2711

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق كاظم ثامر .2711
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

-2-33في   242لة حسب كتاب مديرية شرطة الح 3691-2-33اعتقل بتاريخ / معلم/كاظم جاسم حسون .2712
3696. 

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة ساجت جبار كاظم .2713

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / جبوري الناصرية كاظم .2714

 محامي/كاظم جعفر  .2715

 . في سجن الحلة ونقل الى بغداد 9190باط اعتقل بعد انقالب ش/ الشويلي محي جلوب كاظم .2716

  جواد كاظم .2717

 كاظم جواد الخلف .2718

 .كاظم جواد الشاعر المعروف اعتقل في النادي االولمبي .2719

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / محمد الناصرية جواد كاظم .2711

 .السلمان كاظم جواد مدرس لغه انكليزي الكوت شقيق سعدون نقره .2711

 .ناحية االمام/محاويل / كاظم جوير .2712

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/الدواية كاظم حاج كنهور .2713
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

والسجالت تثبت اعتقاله  الوثائق  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ/ الناصرية/السوق كاظم حسين .2714
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .كاظم حسين عليوي من سجناء نقرة السلمان .2715

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الناصر الرفاعي حلو كاظم .2716

 كاظم حمزة الحسين .2717

 .لسجناء السياسيين في الحلةلديه معاملة في مؤسسة ا/ كاظم خضير عباس محمد .2718

 الظاهر خلف كاظم .2719

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية / سجن العمارة/ كاظم خلف سالم .2721

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44سجن العمارة المرقم 

والسجالت تثبت اعتقاله  عتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق ا/ الناصرية/السوق كاظم روبي .2721
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / ريسان السوق كاظم .2722

 ./الموقوفين  همين الشيوعين أمن الحلة الخاصة بالمت 37/3691القضية المرقمه/ حلة/كاظم سعيد عبس  .2723
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  .من المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير أيام االنقالب/ كاظم سكران .2724

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /كاظم سلطان محمود سلطان .2725

 .شامية/كاظم سلمان .2726

والسجالت تثبت اعتقاله  وثيقة في مديرية حفظ الوثائق  اعتقل بعد االنقالب وتوجد/ الناصرية/القلعة كاظم شاطي .2727
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

  شجر كاظم .2728

 معاول شرهان كاظم .2729

 .كاظم شنو من سجناء نقرة السلمان .2731

  شنوار كاظم .2731

 شنود كاظم .2732

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / طارش الناصرية كاظم .2733

 .رفع غبن المتضمن  113676-4في  316حسب كتاب نقابة المعلمين / معلم السادة/م طاهر حسينكاظ .2734

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة عباس كاظم .2735

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ كاظم عباس حميد صاحي .2736

وربطه بكفالة  حكم لستة اشهر مع وقف التنفيذ ( 3113/91)رقم األضبارة  /كربالء/   كاظم عباس كرماشه .2737
 !قرار الحكم لدى محمد علي الشبيبي توجد نسخة أصلية من . ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41وفق المادة 

حفظ الوثائق   اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية/ الناصرية/السوق كاظم عبد الحسين الحاج عباس .2738
 .والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ كاظم عبد الرحمن حسن .2739

من الضباط  وهو  1963اعتقل في سجن معسكر الرشيد وتم اعدامه في تموز . كاظم عبد الكريم ابو سنة .2741
 .االحرار ورتبته رئيس اول 

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق كاظم عبد الكريم .2741
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة بريدي عبد كاظم .2742

 .بغداد/ وجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت ي/ شمخي الناصرية عبد كاظم .2743

 .كاظم عبد علي النصراوي كربالء .2744

 كاظم عبد عون كادح محلة سيد حسين الكوت .2745

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ كاظم عبدالرضا  .2746

 .3691-7-21واطلق سراحه  3691-1-35اعتقل /حله/ كاظم عبود سلمان .2747

 ".ابو رهيب"دكاظم عبي .2748

 عبيس كاظم .2749

 عجالن كاظم .2751

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة عطوان كاظم .2751

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الدواية عكيلي كاظم .2752

 .حه بكفالةاعتقل بعد االنقالب وأطلق سرا/  /محامي/ كاظم علي جواد .2753

 .حركة حسن سريع/نخيله حله/ كاظم عليوي ضاحي .2754

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /كاظم عوده هميهم الدليمي .2755

 .شامية/كاظم عيسى  .2756

 كاظم غزغوز .2757

 كاظم فرهود ابو قاعدة .2758

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / فرهود الناصرية كاظم .2759

 ناصرية/كاظم فرهود فجر .2761

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ كاظم كاطع  .2761

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق كاظم كريدي .2762
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
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 .سجن الديوانيةكاظم كريم  .2763

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /حمزة كاظم كريم فهد .2764

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / كيطان الناصرية كاظم .2765

 الحي قضاء في معلم كيطان كاظم .2766

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / لفتة الناصرية كاظم .2767

 .مدحتية/كاظم محمد الحسن .2768

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/القلعة كاظم محمد العودة .2769
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ كاظم محمد باقر  .2771

 .يعمل في نقابات عمال بابل كان/ حله/ كاظم محمد خضير الطامي .2771

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / سميسم الناصرية محمد كاظم .2772

 .نجف/كاظم مطر .2773

 .توجد صورة له في سجن نقرة السلمان ..(،).. كاظم معارج .2774

 .كاظم معتوق من سجناء نقرة السلمان .2775

 .سجن النجف  موظف صحي /كاظم معله  .2776

 (مهندس) مكي مكاظ .2777

 .مدير شرطة الكمارك الكوت نقره السلمان{الخال }كاظم مكي  .2778

 .نقرة السلمان اربع سنين في سجن  /المهندس المعماري /نقرة السلمان من الناصرية/كاظم مكي الحاج فليح .2779

والبؤساء في  كاظم مكي مهندس مدني بصري معروف في السلمان صديق ومدافع ومؤرخ حياة البسطاء  .2781
 انالسلم

  السلمان سجن الحلة ومن ثم نقرة     كاظم مهدي الحكيم .2781

 حريج موسى كاظم .2782

 وسجن كربالءاعتقل في / فالح كربالء/ كاظم ناصر .2783

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /كاظم هاشم محمد الشريفي .2784

 .من اهالي النعمانية كاظم ياسين برزمان صباغ .2785

وقف التنفيذ  لستة اشهر مع  حكم ( 3113/91)رقم األضبارة / ة دجاجبائع كربالء/  كاظمية حسين .2786
أصلية من قرار الحكم لدى محمد  توجد نسخة . ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41وربطه بكفالة وفق المادة 

 !علي الشبيبي

 اكرم كاكا .2787

 درويش كاكا .2788

 رشيد كاكا .2789

  رفيق كاكا .2791

  رفيق كاكا .2791

 .وأطلق سراحه بكفالةاعتقل بعد االنقالب / كاكا شيخ  .2792

 كاواني امين محمد كاكا .2793

 كاكه رفيق ؛من كركوك رئيس عرفاء طويل القامه ؛السلمان .2794

-- الموصل -- الشط باب الجدي موقف كامل .2795

 .سجن البصرة/ كامل العبايجي صحفي صاحب جريدة البصرة البصرية .2796

  العشاري جواد كامل .2797

 كامل حسن محمود م أول سجن نقرة السلمان .2798

 (اول مالزم) حسين كامل .2799

 م أول سجن نقرة السلمان  كامل حمود الخفاجي .2811

وربطه بكفالة  حكم لستة اشهر مع وقف التنفيذ ( 3113/91)رقم األضبارة  /طالب كربالء/ كامل حمود .2811
 !قرار الحكم لدى محمد علي الشبيبي توجد نسخة أصلية من . ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41وفق المادة 
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برء في المحكمة لعدم توفر ( 3113/91)رقم األضبارة  /عامل الءكرب/ كامل خماس .2812
 !توجد نسخة أصلية من قرار الحكم لدى محمد علي الشبيبي . األدلة 

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / رومي الناصرية كامل .2813

وثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية وثيقة لدى مديرية حفظ ال/ سجن العمارة/ كامل عبود علي .2814
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44سجن العمارة المرقم 

 كامل ساجت الرئيس .2815

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة سعيد كامل .2816

 عام في الزراعةمدير /كامل عبد الرزاق .2817

توجد له صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في  ....(، )....   كامل عبد هللا شيرواني .2818
 محمد الشبيبي/ -517ذكريات التنوير والمكابدة ص -كتاب الراحل علي محمد الشبيبي 

 .االنقالب يام من المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير أ/ كامل عبد راضي  .2819

 ".أبو أنصار" حلة/كامل فاضل الحالوي  .2811

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / كاطع الشطرة كامل .2811

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية سجن / سجن العمارة/ كامل كاظم .2812

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44العمارة المرقم 

 رئيس أول ركن سجن نقرة السلمانمهدي كامل محسن  .2813

 .كامل معتوق من سجناء نقرة السلمان .2814

حسب قرار  9190-90-97وهناك ما يثبت تمديد توقيفه لغاية  9190اعتقل بعد انقالب شباط / كامل نعمه .2815

 .9190-94-2حاكم التحقيق بتاريخ 

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / هامش الكرمة كامل .2816

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية / سجن العمارة/ كامو صادق كامو .2817
 .انتهاء محكوميتهم الذي نص على اطالق سراحهم بعد 9192-9-92في  44سجن العمارة المرقم 

توجد صورة له مع امه صبرية مع زميالتها المناضالت في السجن . ابن صبرية عبد هللا ( طفل)كاميران  .2818
 .المركزي ببغداد

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / سعدون الناصرية كتاب .2819

 كرومي هادي المالزم الطيار .2821

 كتوركريم  الركابي  د .2821

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة احمد كريم .2822

  البصري كريم .2823

 كريم الحديثي المالزم الطيار .2824

 جماعة قطار الموت. الحكيم كريم .2825

  الركابي كريم .2826

 كريم الشذر من سجناء نقرة السلمان .2827

 الصفار كريم .2828

 الكربالئي كريم .2829

 الجاسم تعبان كريم .2831

 .تعبان تاجر اقمشه الكوت نقره السلمانكريم  .2831

 .سجن نقرة السلمان/كريم جبار .2832

  العماري حسين كريم .2833

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/القلعة كريم حسين بيجي .2834
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .سجن نقرة السلمان/كريم حسين .2835

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / شهاب الناصرية خضير يمكر .2836

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/القلعةة كريم خليف .2837
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
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 منشد داود كريم .2838

 1سجن رقم/9190سنة  شباط االسود في قاعدة الحبانية بعد االنقالب في اعتقل الذي البديري حسن ديان كريم .2839

  .ونقرة السلمان

 .من اهالي النعمانية كريم سياب بقال .2841

 كريم شالل توفي م أول سجن نقرة السلمان .2841

  صفر عباس كريم .2842

 عزيز كريم .2843

 .حلةلديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في ال /كريم علي خطاب .2844

توجد له صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في  ......(،).... عيسى كريم .2845
 محمد الشبيبي/ -518ذكريات التنوير والمكابدة ص -كتاب الراحل علي محمد الشبيبي 

 هللا العبد عيسى كريم .2846

ثقافة استنادا لكتاب مديرية وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة ال/ سجن العمارة/ كريم علي احمد .2847

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44سجن العمارة المرقم 

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / غوته الناصرية كريم .2848

 كريم قاسم العقيد .2849

  متعب كريم .2851

 . شامية,كريم مجيد  .2851

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / جرالف مديخن كريم .2852

 الكوت مدينة في خياط مهدي كريم .2853

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ كريم مولى  .2854

 .سجن نقرة السلمان/كريم يوسف قيا .2855

 .سجن نقرة السلمان/كريم يونس كردي .2856

 البير الكسان .2857

حكم لستة ( 3113/91) رقم األضبارة / اعتقل في كربالء والحلة/ مدرس ءكربال/       كفاح علي الشبيبي .2858
توجد نسخة أصلية من . ق ع ب 96بالمادة  جمعيات وعمال  41اشهر مع وقف التنفيذ وربطه بكفالة وفق المادة 

 !قرار الحكم لدى محمد علي الشبيبي

 نقرة السلمان/ قائد نقابي/العبلي صالح  كليبان .2859

 أول سجن نقرة السلمانم زكمال المال  .2861

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ كمال حسين  .2861

 .سكرتير الحزب الشيوعي الكردستانيحاليا/كمال شاكر .2862

 .محامي/كمال عمر نظمي من سجناء نقرة السلمان والحلة .2863

 .سنة 33/ كمال مدني  .2864

 .سجن نقرة السلمان/ نامق كمال .2865

 .بغداد/ ة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيق/ جابر الناصرية كنان .2866

 من سجناء نقرة السلمان. كنعان العزاوي، ضابط .2867

 .كنعان محمد نورس الرئيس االول .2868

 كنعان نور الدين رئيس أول سجن نقرة السلمان .2869

 .قصر النهايه من الرميثه كنون علي تحافة .2871

 .ء السياسيين في الحلةلديه معاملة في مؤسسة السجنا /كنيهر حسين فرحان الفرحان .2871

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية / سجن العمارة/ كوان مكي ايلحد .2872
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44سجن العمارة المرقم 

 .سجن الموصل المركزي/تومي كيكا .2873

 .عتقلين بعد حركة حسن سريعالزم راضي احد الم .2874

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الريس الناصرية احمد لبيبة .2875
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 حاتم لطفي .2876

 بعقوبة/لطفي شفيق سعيد، مالزم أول، نقرة السلمان .2877

  (عقيد) طاهر لطفي .2878

انقالب شباط  سجن بعد .في الحلة لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين .حلة/ لطيف ابراهيم بربن .2879
جمعيات فقد ثبت  20ق ع ب و/4/ 09وفق المادة   9190-0-41واحيل للمجلس العرفي العسكري بتاريخ   9190

 20من ق ع ب وبداللة المادة  09/94تجريمهم وفق المادة  تقرر  انتمائهم للحزب الشيوعي وتابوا واعلنوا براءتهم لذلك 

الشديد لمدة ستة اشهر والنهم تابوا وتعهدوا بالمحافظة على االمن تقرر ايقاف  بالحبس  جمعيات والحكم عليهم 

حسب القرار  من ق ع ب  91دينار عمال باحكام المادة  411واطالق سراحهم بكفالة  شخص ضامن بمبلغ  العقوبة  

900/192  . 

 .قصر النهايه لطيف الحاج .2881

 .بصرة/لطيف الحجاج .2881

 .نجف/ لطيف الحمامي .2882

 .حلة/ف الماشطة لطي .2883

 سعيد توفيق لطيف .2884

  جاسم لطيف .2885

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الدواية عباس حاج لطيف .2886

. توفر األدلة برء في المحكمة لعدم ( 3113/91)رقم األضبارة  /كربالء معلم/    لطيف رزوقي المعملجي .2887
 !لدى محمد علي الشبيبيتوجد نسخة أصلية من قرار الحكم 

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / فيصل ناصرية لطيف .2888

 .بغداد/لطيف كشلول  .2889

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / معيوف الناصرية لطيف .2891

 .لسجنتوجد صورة لها في ا ...(كركوك، ) لطيفة توفيق  .2891

 لعيبي خلف رمضان .2892

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق لفتة اجعاز .2893
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 (مالزم) هاشم سيد لفتة .2894

والسجالت تثبت اعتقاله  ائق اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوث/ الناصرية/الكرمة لفتة ضهد .2895
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

شرطة الحلة  حسب كتاب مديرية  3691-2-33اعتقل بتاريخ / معلم مدرسة الحمدانية/لفته حمزة الحسين .2896
 .3696-2-33في  247

 شاعرة/لميعة عباس عمارة  .2897

 .سجن نقرة السلمان/لوتي كاظم .2898

ارساله الى  ظهرا وتم  9190شباط  91ية تم اعتقاله في يوم االحد ليث عمر محمد من اهالي الكرادة الشرق .2899

 البوشجاع قرب مستشفى عبد المجيد مركز االعتقال في نادي النهضة الرياضي الكائن في ذلك الوقت في منطقة 

 .ليلو عبد الرضا من سجناء نقرة السلمان .2911

 .بغداد دكتورة طبيبه/ليلى الرومى  .2911

 .وجد لها صورة جماعية مع زميالتها المناضالت في سجن بغداد المركزيت (طفلة)ليلى جمال الحيدري  .2912

 .سجن النساء/سباهي عزيز زوجة خضر الشيخ عبد ليلى .2913

 ليون اواديس المالزم الطيار .2914

 .سجن الحلة دكتور/ماجد الحيدر .2915

 ماجد اوهيب معلم اعتقال موقت .2916

 ماجد طه درويش ؛شقيق طارق درويش ؛مالزم اول الحله .2917

 .ر الدالل معلم من الحي نقره السلمانماجد عبداالمي .2918

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ ماجد كاظم  .2919

 علي كاظم ماجد .2911
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 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  9190شباط  1اعتقل بعد انقالب/ علي كاظم ماجد .2911

وربطه بكفالة  ذ حكم لستة اشهر مع وقف التنفي( 3113/91)رقم األضبارة  /طالب كربالء/ماجد محسن هدو  .2912
 !قرار الحكم لدى محمد علي الشبيبي توجد نسخة أصلية من . ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41وفق المادة 

 -3691آذار .)بغداد ماجد محمد حسن الصوري، في معتقل الكرادة ومعسكر الرشيد وسجن الحلة وسجن  .2913
 .(3694حزيران 

 .ق سراحه بكفالةاعتقل بعد االنقالب وأطل/ ماجد محمد حسين  .2914

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الغراف مكطوف ماجد .2915

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / العزيزالناصرية عبد ماجدة .2916

 من نعيم زهيري. 3691ماجدة نعمه فضل عبد الزهيري من معتقلي  .2917

 بغداد/لقروىمارى ا .2918

توجد صورة لها مع زميالتها . اعتقلت مع الضابط الطيار عبد النبي جميل ...(، )... ماري داوود  .2919
 . المناضالت في السجن المركزي ببغداد

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / ميخائيل الشطرة ماري .2921

توجد صورة لها مع زميالتها المناضالت في السجن . شهيد أدمون يعقوبزوجة ال ...(، )... ماركريت فليب  .2921
 .المركزي ببغداد

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / طاهر الشطرة مالك .2922

عتقاله والسجالت تثبت ا اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/مالك مزهرالسوق .2923
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 مالك ناجي الحسن .2924

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / نعمة الناصرية مانوئيل .2925

 ؛عامل نقابي معروف من بغداد؛السلماناحمد ماهود  .2926

 ,مبدر حولي  .2927

  جبر متاني .2928

 خميس متعب .2929

 .كزيسجن الموصل المر/ككا اسطيفان متي .2931

 (صفي)سكرتير نقابة المعلمين/متي الشيخ .2931

 مطوري متي بهنام متي .2932

 سنتين الى الحكم وخفض  باالعدام وحكم الشيوعي الحزب الى النتمائه 9190 عام اعتقل مطوري متي بهنام متي .2933

. 

 مجيد الهنداوي .2934

 .غدادب/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / جاسم الناصرية مجيد .2935

  جعفر مجيد .2936

  مبارك حسن مجيد .2937

حسب قرار حاكم 9190- 90-97وهناك ما يثبت تمديد توقيفه لغاية  9190اعتقل بعد انقالب شباط / مجيد حسون .2938

 .9190-94-2التحقيق بتاريخ 

  الصيرفي حسين مجيد .2939

 .مدرس /مجيد حميد السعدي اعتقل في سجن الخياله .2941

 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  9190باط ش 1اعتقل بعد انقالب/ السعدي حميد مجيد .2941

 السلمان..من الكاظميه طالب  يدب حميد مجيد .2942

 سجن الحلة، له معاملة في مؤسسة السجناء في الحلة...( ، ).... شربهعزيز عبد الحسين   مجيد .2943

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / صيهود الشطرة مجيد .2944

 (عن الظاهر) اعتقل وسجن في الحلة (حلة، موظف) جيد طعمةم .2945

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة مكتوب عبد مجيد .2946

 المركزي الموصل سجن في الثاني عربو المحجر مجيد .2947
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االنقالب واحيل  لة اعتقل بعد لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الح/ مجيد عزيز عبد الحسين .2948
ق ع ب وحكم عليه ثالثة سنوات من قبل  من  317/335وبداللة المادة  3691لسنة  18من قانون رقم  3وفق المادة 

 ..691لسنة   3356القرار المرقم وفق  3691-1-33المجلس العرفي العسكري في 

 مجيد مزهر المهنا .2949

 .3691من سجناء / مجيد مزهر عبود المهنا .2951

 سجن الحلة  (حلوائي)محمد محمد علي  جيدم .2951

 النقرة و كربالءاعتقل وسجن في / خياط كربالء/  ...... محسن  .2952

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة علي الشيخ محسن .2953

  المدحتي محسن .2954

 .كربالء اعتقل في /محامي كربالء/ محسن النقيب .2955

الوثائق والسجالت تثبت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ / الناصرية/الجزائر لويمحسن جابر الع .2956
 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 حسن حركة  في اعتقل( السلمان نكرة)و الرشيدمعسكر سجناء من  البراكي حسون احمد جعفر محسن .2957
 .0/7/9190في سريع

 البراكي جعفر محسن .2958

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /حميد حسين محمد محسن .2959

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق محسن خزعل .2961
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .بغداد/حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية / ذنون القلعة محسن .2961

 .عسكري/ حله عنانه/محسن راضي عبود .2962

 حسين زاير محسن .2963

 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  9190شباط  1اعتقل بعد انقالب/ حسين زاير محسن .2964

 بريدي زويد محسن .2965

 زوير محسن .2966

 .بغداد/ ت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجال/ سبوس الناصرية محسن .2967

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/الكرمة محسن شنيشل .2968
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

المجلس  اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل / محسن شيال المالكى ابو فارس طالب الصويره .2969

 .3691ني العرفي العسكري الثا

 .مدحتية/ محسن طراد منسي .2971

  الواحد عبد محسن .2971

 .محسن عدنان محمد من الصويره نقره السلمان .2972

 .وسجن الفضيلية اعتقل بعد االنقالب من الجامعة ونقل الى النادي االولمبي / الشمري محمد عليوي محسن .2973

 .وسجن في سجن بغداد 9190شباط  1اعتقل بعد انقالب / الشمري محمد عليوي محسن .2974

 في ( بغداد  جامعة) الجامعي الحرم من اعتقله سياسيا المعتقلين أحد كان /الشمري محمد عليوي محسن .2975

 .3691سنة

 124الحلة  حسب كتاب مديرية شرطة   3691-2-37اعتقل في / معلم الحامية/ محسن غفور سعدون .2976
 .3691-2-38في 

في  61الحلة  ب كتاب معاونية امن  حس 3691-2-31اعتقل في / معلم الفيحاء/محسن كريدي السامرائي .2977
 .3691 3691-8-24ولغاية -34-2

 35/34الماده لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة اعتقل وفق  /محسن كريدي محمد خلف .2978
 ..الوثيقة الموجودة لدينا في امن الحلة حسب  3691-6-5لغاية  3691-2-31مرسوم جمعيات من 

-90- 97وهناك ما يثبت تمديد توقيفه لغاية  9190عتقل بعد انقالب شباط ا/ محسن محمد النصار .2979

 .9190-94-2حسب قرار حاكم التحقيق بتاريخ 9190

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة مطرود محسن .2981
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 .حلة/محسن ناجي البصوص .2981

 .حلة/محسن نادي علي .2982

 .بغداد/د اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوج/ واردالشطرة محسن .2983

 .من الهاربين/ سجن الحلة/ سنة 21/ محفوظ يونس  .2984

 محمد  شهاب الحداد .2985

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / جاسم الرفاعي ابراهيم محمد .2986

 .ة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلةلديه معامل /محمد أحمد محمود أحمد السيد .2987

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق محمد اسماعيل .2988
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

والسجالت  وثائق اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ ال/ الناصرية/الجزائر محمد البعرور .2989
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

  الجزائري محمد .2991

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / عوشي الناصرية الحاج محمد .2991

  الحلي محمد .2992

 .محمد الخرسان من سجناء نقرة السلمان .2993

  الزنكي محمد .2994

 ة السلمانمحمد السعدي، من سجناء نقر .2995

 دكتور/ وزير الصحة/ محمد الشواف .2996

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ محمد الشيخ احمد .2997
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44مديرية سجن العمارة المرقم 

 جن العمارهس:محمد الطرفي مدرس العماره  .2998

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق محمد العبيدي .2999
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 الفهد محمد .3111

 محمد الكردي .3111

 محمد المصالوي .3112

 .سلمانمن سجناء نقرة ال/ الكاتب واألديب الكردي/محمد المال عبدالكريم المدرس  .3113

 .الصويرة/محمد النهر .3114

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ محمد الواسطي  .3115

 محمد امين مال كرم .3116

 دكتور/  (صفي)طب/محمد باقر الجلبي .3117

العرفي  وحكم عليه من قبل المجلس  3691اعتقل بعد أنقالب شباط / الصويره معلم  محمد باقر محمود  .3118

 .العسكري الثاني

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة ثويني محمد .3119

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ حمد جابر م .3111

 .من المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير أيام االنقالب/ محمد جاسم  .3111

 .محمد جاسم الشريفي من سجناء نقرة السلمان .3112

 جكنوم محمد .3113

 .سجن نقرة السلمان ...(، )... محمد جميل الرحبي .3114

  روزبياني جميل محمد .3115

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق محمد جواد .3116
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 رئيس أول سجن نقرة السلمان محمد جواد العسلي توفي .3117

 دكتور/ كلية دار المعلمين العالية رئيس قسم االنكليزية / واد رضامحمد ج .3118

 دكتور/ كلية العلوم /محمد جواد سعد الدين  .3119
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 .حلة/محمد جواد فارس .3121

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق محمد جواد كاظم .3121
 .الوثيقةتثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم 

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / جوادالرفاعي محمد .3122

 محمد جوبطر .3123

 .من اهالي النعمانية محمد حاج اسماعيل شمه علوجي .3124

 سريع  وار معسكرالرشيد مع حسنثمحمد حبيب من  .3125

 .سجن نقرة السلمان/محمد حبيب .3126

 وزير المالية/ محمد حديد .3127

والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / الخياط الناصرية وادج حسان محمد .3128
 .بغداد/

 العذاري حسن محمد .3129

 سنوات 31/ محمد حسن حمدي  .3131

 محمد حسن داود القصاب معلم .3131

والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / راضي الناصرية سيد حسن محمد .3132
 .بغداد/

لستة اشهر مع وقف التنفيذ وربطه بكفالة وفق  حكم ( 3113/91)رقم األضبارة / كربالء /   ن صالح محمد حس .3133
 !قرار الحكم لدى محمد علي الشبيبي توجد نسخة أصلية من . ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41المادة 

رة الثقافة استنادا لكتاب وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزا/ سجن العمارة/ محمد حسن صالح .3134
األسمان متشابهان، ) .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44مديرية سجن العمارة المرقم 

 (الشبيبي/  هل هما شخصان، األول من كربالء، أما الثاني من اي مدينة؟

 .بغداد/ حفظ الوثائق والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية/ مجيدالرفاعي حسن محمد .3135

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / مكطوف الناصرية حسن محمد .3136

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /محمد حسون ليلو عباس .3137

 (صفي)من قادة الحزب الشيوعي / محمد حسين ابو العيس .3138

 الحمزة/ ريمحمد حسين الجبو .3139

 محمد حسين العلي .3141

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / العلي الناصرية حسين محمد .3141

 272الحلة  حسب كتاب مديرة شرطة  3691-2-32اعتقل في / معلم الماجدية/محمد حسين حبيب كاظم .3142
 .3691-4-23واطلق سراحه  3691-2-31في 

حكم بالحبس ( 9109/90) رقم االضبارة  .اعتقل وسجن في كربال، الحلة/ كربالء حالق/ محمد حسين خويطر .3143

توجد نسخة أصلية من قرار الحكم لدى محمد علي  جمعيات  20/ من المرسوم و 92/92/1الشديد لسنتين وفق المادة 

 !الشبيبي

 (السلمان )محمد حسين رشيد طالب شجاع نعمانيه  .3144

 .شامية,محمد حسين عباس  .3145

 .اعتقل من قبل الحرس القومي بعد االنقالب واودع سجن بغداد/النجفي علي حسين مدمح .3146

 (محامي) الكرخي محمد حسين محمد .3147

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية / سجن العمارة/ محمد حسين نجم .3148
 .اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهمالذي نص على  9192-9-92في  44سجن العمارة المرقم 

 .من أهالي الناصرية محمد حميدي الكهوجي .3149

 .سجن النجف االستاذ محمد حياوي .3151

  خالد محمد .3151

  خلف محمد .3152

 محمد داوود سلمان .3153

 رسول محمد .3154
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 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  9190شباط  1اعتقل بعد انقالب/ رسول محمد .3155

حسب  3691- 4-23واطلق سراحه بتاريخ  3691-2-21اعتقل /سينا معلم أبن/ محمد رضا قلوم الهنداوي .3156
 .3691-2-21في  2821الكتاب المرقم 

-- الموصل -- الشط باب المحامي موقف زكي محمد .3157

 محمد سجر المالزم االول .3158

 محمد سرحان معلم .3159

 السلمان..محمد سعيد ابراهيم مهندس مدني وكادر طالبي  .3161

 .بغداد/ ي وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه ف/ الغراف بالة سعيد محمد .3161

لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة القضية  ".أبو سعيد"داودمحمد سعيد عبس  .3162
  .أمن الحلة الخاصة بالمتهمين الشيوعين الموقوفين 37/3691المرقمه 

 .بغداد/ ية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مدير/ سعيدالناصرية محمد .3163

 .من المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير أيام االنقالب/ محمد سلمان  .3164

 دكتور/ استاذ في كلية االقتصاد/ محمد سلمان حسن .3165

 وزير النفط/ محمد سلمان .3166

-- الموصل-- قبع أبو بيت سلو موقف محمد .3167

 .الشامية, محمد شاكر  .3168

االنقالب وحكم  اعتقل بعد / خانقين مدينة اهالي من الخياط شريف محمد بأسم المعروف غالم شريف محمد .3169
  . عليه ونقل الى سجن الحلة

 في شاكر كمال الرفيق مع كان.  خانقين مدينة اهالي من الخياط شريف محمد بأسم المعروف غالم شريف محمد .3171
 .واحد سجن

  شريف صادق محمد .3171

 (صفي في المعتقل)ياسي قائد س/محمد صالح العبلي .3172

العرفي  اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل المجلس /  محمد صالح المهدى كاسب الصويره .3173

 .3691العسكري الثاني 

 . اعتقل بعد االنقالب وحكم عليه من قبل المجلس العرفي/ العلوم بحر صالح محمد .3174

 شاعر/صالح بحر العلوم محمد .3175

 نقرة السلمانمحمد صالح بيداوي م أول سجن  .3176

 .وردية داخل.حله/محمد صالح عباس عوده .3177

 فرحان صالح محمد .3178

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ محمد صرخي صالح .3179

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44مديرية سجن العمارة المرقم 

مديرية شرطة الحلة  حسب كتاب  3691-2-33اعتقل بتاريخ / معلم مدرسة الرشيد/ضياء عبد الرزاق محمد .3181
 .3696-2-33في  242

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ محمد عبد االمير حمد الجبوري .3181

والسجالت  الوثائق يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ / الواصفي الرفاعي الحسين عبد محمد .3182
 .بغداد/

 محمد عبد الحليم الماشطه مالزم من اهالي الحلة سجن نقرة السلمان .3183

 ابراهيم الرضا عبد محمد .3184

 محمد عبد السادة السعدون الوطيفي .3185

 محمد عبد السادة العيالوي .3186

 القادر عبد محمد .3187

  حيدر الكريم عبد محمد .3188

 الموصل سجن في اإلعدام اللطيف غرفة عبد محمد .3189

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ د هللا جاسممحمد عب .3191
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44مديرية سجن العمارة المرقم 
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والسجالت  وثائق يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ ال/ محمدالناصرية الوهاب عبد محمد .3191
 .بغداد/

  جبر عبد محمد .3192

 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  9190شباط  1اعتقل بعد انقالب/ جبر عبد محمد .3193

 السلمان_محمد عبدالقادر عسكري من النعمانيه  .3194

 عبيس محمد .3195

حكم لستة اشهر مع وقف التنفيذ ( 3113/91)رقم األضبارة  /طالب كربالء/ محمد عثمان .3196
قرار الحكم لدى محمد  توجد نسخة أصلية من . ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41ة وفق المادة وربطه بكفال 

 !علي الشبيبي

 محمد عزو، من سجناء نقرة السلمان .3197

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ محمد عزيز  .3198

 عطار محمد .3199

 محمد علوان مكاوي .3111

 محمد علي اسنان .3111

 (محامي)البناء  علي محمد .3112

 .من اهالي النعمانية ي الحاج كاظم الياس معلم ورباعمحمد عل .3113

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / السبع الناصرية علي محمد .3114

( 9109/90)االضبارة  رقم  /النقرة، والحلةاعتقل وسجن في كربالء،  /كربالء ثانوية طالب/ محمد علي الشبيبي .3115

مازال يحتفظ . جمعيات 20من المرسوم و  92/92/1بداللة  . ب.ع.ق 09/94شاقة لخمس سنوات وفق المادةحكم باالشغال ال

 !بالنسخة األصلية من قرار الحكم

توجد له صورة في سجن الحلة مع مجموعة سجناء في كتاب الراحل  ....(النجف، ) محمد علي الجواهري  .3116
 محمد الشبيبي/ -517 ذكريات التنوير والمكابدة ص-علي محمد الشبيبي 

3117.  

 .سجن النجف  محمد علي الشمرتي  .3118

 .حلة/محمد علي المرعب .3119

 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  9190شباط  1اعتقل بعد انقالب/  حسين علي محمد .3111

 محمد علي ربيع .3111

 .3691بعد انقالب شباط  خلف السدة/ محمد علي رجب  .3112

 محمد علي عبود .3113

 .قصر النهايه محمد علي عبود .3114

 موسى علي محمد .3115

  (صارم)أخ الشهيد حسين الشبيبي .  اعتقل وزج به في خلف السدة (بغداد موظف )محمد علي محمد الشبيبي     .3116

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/القلعة محمد عودة .3117
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

توجد له صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في  .....(،)..... لحكيممحمد فخري ا .3118
 محمد الشبيبي/ 518ص  -ذكريات التنوير والمكابدة-كتاب الراحل علي محمد الشبيبي 

 عسكري سجن السلمان‘ 31محمد كاظم البركاوي شارع  .3119

  .3691الثاني  المجلس العرفي العسكري  اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل/ طالب محمد كاظم النهر  .3121

وقف التنفيذ  حكم لستة اشهر مع ( 3113/91)رقم األضبارة / طالب    كربالء/ محمد كاظم عفلوك .3121
أصلية من قرار الحكم لدى محمد  توجد نسخة . ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41وربطه بكفالة وفق المادة 

 !علي الشبيبي

  عليوي كاظم محمد .3122

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / كاني الناصرية محمد .3123

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق محمد كريدي .3124
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة
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 محمد كريم المال حسين سلمان .3125

 جيجان الزم محمد .3126

وبقي في . حكم عليه بعد االنقالب باالعدام بسبب أحداث الموصل ....(الموصل، ) محمد لطيف القصاب .3127
 (ابو ناهض/وصلني بالهوتميل) . 9170واطلق سراحه بعد عام . زنزانة االعدام لكبر سنه

 النادي و السدة  خلف القومي الحرس سجون بين وتنقل شباط 1 انقالب بعد اعتقل( كاتب ) مبارك محمد .3128

 .الفضل وسجن االولمبي

 محمد مجيد بحر م أول سجن نقرة السلمان .3129

  واحيل للمجلس العرفي العسكري بتاريخ             9190سجن بعد انقالب شباط / محمد محسن حسين .3131

وتابوا واعلنوا براءتهم  جمعيات فقد ثبت انتمائهم للحزب الشيوعي  20ق ع ب و/09/4وفق المادة  41-0-9190

جمعيات والحكم عليهم بالحبس الشديد لمدة ستة   20من ق ع ب وبداللة المادة  09/94ذلك تقرر تجريمهم وفق المادة ل

 411االمن تقرر ايقاف العقوبة  واطالق سراحهم بكفالة  شخص ضامن بمبلغ  اشهر والنهم تابوا وتعهدوا بالمحافظة على 

 .  900/192لقرار من ق ع ب حسب ا 91باحكام المادة  دينار عمال 

 .سجن نقرة السلمان/محمد مرهون  .3131

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /محمد مزاحم محمد جواد .3132

 .محمد مسعود من سجناء نقرة السلمان .3133

  الرضا عبد منشد محمد .3134

 المالزم االول المصالوي محمد منير سليمان .3135

 (اخرس) صالح مهدي محمد .3136

 محمد مهدي غآلم .3137

  الكوت في معلم وزانم محمد .3138

 الكوت في معلم موزان محمد .3139

 تمت تصفيته....( النجف )  محمد موسى .3141

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / جياد الناصرية موسى محمد .3141

 سنوات  5/ محمد موسى كاظم  .3142

 .بغداد/والسجالت  ة حفظ الوثائق يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديري/ كاظم الناصرية موسى محمد .3143

 محمد ناجي علوان  .3144

 . النجاح مدرسة في معلم نادر محمد .3145

  صالح نجيب محمد .3146

 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  9190شباط  1اعتقل بعد انقالب/ وادي محمد .3147

  محسن وجيه محمد .3148

 محمدعلي البنه محام قدير وشجاع لم يذله التعذيب السلمان .3149

 المركزي الموصل سجن في الثاني المحجر الفجل أبو محمود .3151

-- الموصل -- الشط باب ريمة موقف أبو محمود .3151

 .الريس -نقرة السلمان/ محمود الجلبي .3152

 نقرة السلمان/ الحلة ؟؟؟ النجف  محمود الحبوبي .3153

 .سجن نقرة السلمان/محمود الحالق .3154

 .شامية, محمود الساعاتي  .3155

 السيد محمود .3156

 .حلة/محمود العبيدي .3157

 ويمحمود الهندا .3158

 الموصل حكم باالعدام سجن في اإلعدام تمي غرفة محمود .3159

  البدران جاسم محمود .3161

 محمد جاسم محمود .3161

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة .حلة/هجول  جودي رشيد محمود .3162
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  الصافي حسن محمود .3163

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ محمود حسن العذاري  .3164

( 9109/90)االضبارة  رقم  /النقرة، والحلةاعتقل وسجن في كربالء، / كربالءخياط  /افي محمود حسين الص .3165

توجد . جمعيات 20من المرسوم و  92/92/1 بداللة  . ب.ع.ق 09/94حكم باالشغال الشاقة لخمس سنوات وفق المادة

  !علي الشبيبي نسخة أصلية من قرار الحكم لدى محمد  

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / رةسجن العما/ محمود حسين حسن .3166

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44مديرية سجن العمارة المرقم 

تاب وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لك/ سجن العمارة/ محمود حسين علي .3167
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44مديرية سجن العمارة المرقم 

 {اول رئيس للجنة النزاهة } حمزه الراضي طالب الكوت  محمود .3168

 (عن الهوتميل) سجن الحلة  ....(، )....الخليلي  محمد حسين محمود .3169

 سلمان داود محمود .3171

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة .المحاويل/جبر جمعة محمود رشيد .3171

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ محمود سلمان حسين علي .3172

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ محمود شاكر  .3173

 .النقالبا من المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير أيام / محمود شاكرجاسم  .3174

 .من أهالي الناصرية  محمود شهاب القصاب .3175

 .سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  9190شباط  1اعتقل بعد انقالب/ شهاب محمود .3176

 .مدحتية/محمود ضيدان ابو جيشي .3177

  العزيز عبد محمود .3178

 محمود عبد اللطيف .3179

 .بغداد/ والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق/ علي الناصرية عبد محمود .3181

 .سجن نقرة السلمان/محمود عبدالكريم .3181

 .سجن البصرة. قاص.محمود عبدالوهاب  .3182

 النبهان فوزي محمود .3183

-- الموصل -- الشط باب عرب موقف كرد محمود .3184

 .سجن البصرة. محمود كرطه .3185

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / كنو الناصرية محمود .3186

-90-97 وهناك ما يثبت تمديد توقيفه لغاية    9190اعتقل بعد انقالب شباط / محمود محمد ارزوقي خلف .3187

 .السجناء السياسيين في الحلة لديه معاملة في مؤسسة / حله 3691-94-2حسب قرار حاكم التحقيق بتاريخ 9190

سجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق وال/ سجن العمارة/ محمود محمد مال حسين .3188

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44مديرية سجن العمارة المرقم 

 هجول محمود .3189

 وزير الصناعة / محي الدين عبد الحميد .3191

 .سجن الحبانية/ حكم عليه سنتان سجن/ حله نخيله/محي حمزة سويف .3191

 .في الموصل9190شباط 1عد انقالب اعتقل ب/ محيي الدين أحمد .3192

 معلة مخير .3193

 .نادي قريش الرياضي في الكاظمية/ الراوي هللا مد .3194

 مدير عام الكهرباء /مدحت امين .3195

 .مدحت حشمت من سجناء نقرة السلمان .3196

الوثائق  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ / الناصرية/الجزائر مدفون مدفون االسدي .3197
 .عتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقةوالسجالت تثبت ا

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /مدلول علي حمزة جاسم .3198

 حسين مذخور .3199
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 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / ريسان الناصرية مراد .3211

 البجاري من سجناء نقرة السلمانمحمد مرتضى  .3211

 علي محمد مرتضى .3212

وبداللة المادة   3691لسنة  18من قانون رقم  3اعتقل بعد االنقالب واحيل وفق المادة  /مرتضى محمد علي .3213
وفق القرار  3691-1-33العسكري في  من ق ع ب وحكم عليه سبعة سنوات من قبل المجلس العرفي  317/335
 .691لسنة   3356المرقم

 .مرتضى محمود من سجناء نقرة السلمان .3214

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / المشا السوق قصمر .3215

 الناصري مزعل .3216

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / حسن الناصرية مزهر .3217

والسجالت تثبت اعتقاله  ئق اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثا/ الناصرية/السوق مزهر محمد .3218
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 مسعود عباس رئيس أول سجن نقرة السلمان .3219

 .من سجناء نقرة السلمان الحلفي مسلم حطاب .3211

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / ضمد الناصرية مسلم .3211

 9190-0 -41واحيل للمجلس العرفي العسكري بتاريخ   9190اط سجن بعد انقالب شب/ مسلم عبد الرحيم .3212

واعلنوا براءتهم لذلك تقرر تجريمهم  جمعيات فقد ثبت انتمائهم للحزب الشيوعي وتابوا  20ق ع ب و/09/4وفق المادة 

نهم تابوا جمعيات والحكم عليهم بالحبس الشديد لمدة ستة اشهر وال  20من ق ع ب وبداللة المادة  09/94وفق المادة 

دينار عمال  411االمن تقرر ايقاف العقوبة  واطالق سراحهم بكفالة  شخص ضامن بمبلغ  وتعهدوا بالمحافظة على 

 .  900/192من ق ع ب حسب القرار  91باحكام المادة  

العسكري  اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل المجلس العرفي /  مسلم على الحسون معلم الصويره .3213

 .3691ثاني ال

 . شامية,مسلم مهدي  .3214

 .مدحتيه/مسيلم حسين شيخ .3215

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / صالح الناصرية مشرف .3216

 .مصطفى الدوغجي من سجناء نقرة السلمان .3217

 .الزهير زاق مصطفى العاني الطبيب الدكتور وتم اعتقاله من قبل الحرس القومي طبيب االسنان عبد الر .3218

 العسكري مصطفى .3219

 .حلة/مصطفى المصور .3221

 مصطفى عبد الرحمن مالزم مالح توفي سجن نقرة السلمان .3221

  محمد الكريم عبد مصطفى .3222

 مصطفى عبد هللا الرئيس سجن نقرة السلمان .3223

 .مصطفى عبود من سجناء نقرة السلمان .3224

 .بغداد/والسجالت  الوثائق يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ / داود الناصرية علي مصطفى .3225

 وزير العدل/ مصطفى علي .3226

-- الموصل--الخزرج شرطة العمر موقف نجيب مصطفى .3227

 نقرة السلمان/ الحلة معلم الديوانية مضر ؟؟؟ .3228

 .نجف/والد الشاعر رزاق وعبد المهدي مطر/مطر .3229

 العمارة محافظة في صائغ الهاللي علوان تقي مطشر .3231

والسجالت  بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق اعتقل / الناصرية/السوق مطشر كحامي .3231
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .مطشر ورد من سجناء نقرة السلمان .3232

 نقرة السلمان 9االول سجن رقم  الحسين الرئيس عبد مطيع .3233

 مظفر الناصري .3234

 .حلة/مظفر جمجمة .3235
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 .الكبيرالشاعر /سنة 21/ مظفر عبد المجيد النواب  .3236

 3696اعدم عام :مظفر ميران شاب من الكاظميه الموقف العام  .3237

 علي ناصر مظفر .3238

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /مظهر حسون سلمان جبار .3239

 .على يد االرهابيين 2115استشهد عام / محمودية/مظهر علي الدليمي .3241

 .مسلم حكم عليه من محكمة أمن الدولة مظهر .3241

 .3691معتقل عام / ي حسونمعز مهد .3242

 حمود معلى .3243

 (عن الظاهر)  -توفى–كادر حزبي  (الحلة، معلم) معن جواد  .3244

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة .حلة/العامري علوان ساير معن جواد .3245

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /معين جبار عبد الرسول حسن .3246

 .ظم النهر طالب من الصويره نقره السلمانمعين حسن كا .3247

 من المعتقلين بعد حركة حسن سريع جبر عريف مغامس .3248

 سجن نقرة السلمان مغني عبد الهادي مالزم توفي .3249

 .وزير الري السابق/مكرم الطالباني .3251

اعتقاله  والسجالت تثبت اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/القلعة مكطوف عبد .3251
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .من اهالي النعمانية مكي الحاج فيحان والد الشاعر رياض النعماني .3252

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ مكي جاسم حسون شبر .3253

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ مكي طارش  .3254

  .سجن نقرة السلمان/مكي عاتي ريش خان .3255

 عبود مكي .3256

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / عبود الرفاعي مكي .3257

 35/2/3691الحلة اعتقل في بغداد بتاريخ / مكي عزي السرحان  .3258
 اعتقلت بنفس التاريخ زوجة مكي السرحان /فاطمة ناجي الحكيم  

 لندنمكي عواد من العماره ؛سجن العماره ؛االن خياط في  .3259

 ممتاز السعدون طالب من البصره ؛السلمان .3261

 .ممتاز حمد من سجناء نقرة السلمان .3261

 .السجن المركزي بغداد/ المهداوي عباس فاضل مناضل .3262

 النهاية قصر  معدودة اشهر حينها عمرها كان التي كوهاري حنا الياس منال .3263

 مندي كاظم العبود .3264

 ابراهيم خليل منذر .3265

 .بغداد/وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  يوجد اسمه في/ الشطرة كامل منذر .3266

 .منصور الحسن الكوت شخصيه معروفه ابنه علي شهيد االنصار نقره السلمان .3267

-- الموصل--الخزرج شرطة بنيامين موقف منصور .3268

  صالح منصور .3269

 الزيدي صالح منصور .3271

 الكوت في معلم عبود منصور .3271

-- الموصل-- قبع أبو بيت ميخا موقف منصور .3272

حسب  9190  -90-97وهناك ما يثبت تمديد توقيفه لغاية  9190اعتقل بعد انقالب شباط / نعم جليل كريمم .3273

 ..السياسيين في الحلة لديه معاملة في مؤسسة السجناء  9190-94-2قرار حاكم التحقيق بتاريخ 

  .3691الثاني  كري اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل المجلس العرفي العس/  منعم حنتوش الصويره .3274

 منعم عبد االمير الرئيس الطيار .3275

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ منعم كاظم مطلك كاظم .3276



91 

 

المجلس العرفي العسكري  وحكم عليه من قبل  3691اعتقل بعد أنقالب شباط /  منير عبدعلى الخضير معلم الصويره .3277

   .الثاني

 سجن النقرة/ فالح بالءكر/ ( أبو أسلم) .... مهدي  .3278

حسب 9190 -90-97وهناك ما يثبت تمديد توقيفه لغاية  9190اعتقل بعد انقالب شباط / مهدي ابراهيم .3279

 .9190-94-2قرار حاكم التحقيق بتاريخ 

 علي احمد مهدي .3281

وفق  9190 -0-41واحيل للمجلس العرفي العسكري بتاريخ   9190سجن بعد انقالب شباط / مهدي احمد .3281

من االصول واطالق  922وفق المادة  جمعيات ولم يثبت ضدهم اي دليل وتقرر االفراج عنهم  20ق ع ب و/09/4المادة 

 .900/192الحكم سراحهم ان لم يكونوا موقوفين لسبب اخر حسب قرار 

 .من اهالي النعمانية مهدي ارويضي مختار النعمانيه ورجل طاعن في السن .3282

 االعرجي مهدي .3283

 عادل االسواق التجاريه السلمان مهدي الرضوي شقيق سالم .3284

 .حلة/مهدي الرهيمي .3285

 مهدي القيم المالزم .3286

 دكتور/ عميد كلية اآلداب /مهدي المخزومي  .3287

   /اعتقل وسجن في كربالء الحلة والنقرة/ فالح كربالء/        مهدي النشمي .3288

 .هاشمية/مهدي النشمي .3289

 كربالءاعتقل في / مضمد كربالء/   مهدي جاسم القرعاوي .3291

 .لوب من سجناء نقرة السلمانمهدي ج .3291

 9190-0-41  واحيل للمجلس العرفي العسكري بتاريخ  9190سجن بعد انقالب شباط / مهدي حسين حيدر .3292

وتابوا واعلنوا براءتهم لذلك تقرر تجريمهم وفق  جمعيات فقد ثبت انتمائهم للحزب الشيوعي  20ق ع ب و/09/4وفق المادة 

جمعيات والحكم عليهم بالحبس الشديد لمدة ستة اشهر والنهم تابوا   20لمادة من ق ع ب وبداللة ا 09/94المادة 

دينار عمال  411االمن تقرر ايقاف العقوبة  واطالق سراحهم بكفالة  شخص ضامن بمبلغ  وتعهدوا بالمحافظة على 

 .  900/192من ق ع ب حسب القرار  91باحكام المادة  

 مهدي حمزة  .3293

  (شهيد – عقيد) حميد مهدي .3294

  الخباز حميد مهدي .3295

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/القلعة مهدي حميد حيدر .3296
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

-31في  276 حسب كتاب مديرة شرطة الحلة  3691-2-32اعتقل في / معلم الضابطية// مهدي حميد سعيد .3297
 .9190-94-2التحقيق بتاريخ  حسب قرار حاكم 9190-90-97وهناك ما يثبت تمديد توقيفه لغاية  2-3691

 مهدي حميد هواسلي من النعمانيه دورة مفوظي الشرطه .3298

 .من أهالي بعقوبة/النائب ضابط / مهدي زينل  .3299

  نور سيد مهدي .3311

كتاب  3691 -5-4تاريخواطلق سراحه ب 3691-2-21معلم ابن حيان اعتقل بتاريخ /مهدي شاكر العبيدي .3311
 .3691-2-21في  2821سحب اليد 

 .سجن النجف  مهدي شالل التميمي  .3312

 . الزيادي صالح مهدي .3313

  الزيداوي صالح مهدي .3314

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الغراف صالح مهدي .3315

 .بغداد/والسجالت  مديرية حفظ الوثائق  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في/ زغير الناصرية صالح مهدي .3316

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / عالوي الناصرية صالح مهدي .3317

لعدم توفر  برء في المحكمة ( 3113/91)رقم األضبارة / كربالء كربالء/  مهدي عبد األمير األنباري  .3318
 !حكم لدى محمد علي الشبيبيتوجد نسخة أصلية من قرار ال. األدلة

 .الشامية,مهدي عبد الحسين  .3319
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 السلمان...معلم ...مهدي عبد الغفور الراوي  .3311

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / هللا الناصرية عبد مهدي .3311

 .بغداد/والسجالت  ق يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائ/ الهادي الناصرية عبد مهدي .3312

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ مهدي عبد اللطيف .3313
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44مديرية سجن العمارة المرقم 

 .عسكري/ حله عنانه/مهدي عبود فرهود .3314

 محمد عبود مهدي .3315

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق مهدي عبيد .3316
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .من سجناء نقرة السلمان السعدون مهدي عكاب .3317

 [ ألوان]  المالبس لبيع محل معلم وصاحب[  الخليلي مهدي]  حنيش علي مهدي .3318

حسب قرار حاكم 9190 -90-97اعتقل بعد انقالب شباط وهناك ما يثبت تمديد توقيفه لغاية / خضير مهدي علي  .3319

 20ق ع ب و/09/4وفق المادة  9190-0-41بتاريخ  واحيل للمجلس العرفي العسكري   9190.-94-2التحقيق بتاريخ 

بمحاسن الشيوعية حتى ساعة محاكمتهم  الشيوعيين الخطرين وال زالوا مقتنعين وقد ثبت انتمائهم وانهم من / جمعيات

الشاقة لمدة  جمعيات والحكم عليه باالشغال  20من ق ع ب بداللة المادة  09/94تجريمهم وفق المادة  لذا تقرر 

لديه معاملة في مؤسسة السجناء  / هحل//900عشرة سنوات على ان تحسب لهم مدة موقوفيتهم حسب القرار المرقم 

 ..السياسيين في الحلة

  عمران مهدي .3321

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / كاطع الناصرية عودة مهدي .3321

في  263  حسب كتاب مديرة شرطة الحلة 3691-2-34اعتقل في / معلم أوالد مسلم/مهدي فياض فزع .3322
35-2-3691. 

 .حلة محاويل/مهدي كاظم جواد .3323

 .بغداد/ في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه / كريم الناصرية مهدي .3324

 . حلة/مهدي محمد سعيد الصالح .3325

 (تأكيد بهوتميل)   دكتور/ استاذ كلية الطب / عيسى مهدي مرتضى .3326

 .مهدي مطلك المالزم .3327

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /مهدي هاشم أبراهيم .3328

بكفالة وفق  حكم لستة اشهر مع وقف التنفيذ وربطه ( 3113/91)ضبارة رقم األ /كربالء/ مهدي هاشم .3329
 !لدى محمد علي الشبيبي توجد نسخة أصلية من قرار الحكم . ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41المادة 

  هاشمية مهدي .3331

 المهندس عبد القادر الشيخ .3331

 المهندس ناطق الحكيم .3332

 .قصر النهايه مهيب الحيدري .3333

 . بالكوت المحليه االدارة في وظفم الوّتار موحان .3334

 موسى ابراهيم الرئيس االول المهندس .3335

 كربالءاعتقل في / كربالء مدرس/  موسى الكرباسي .3336

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ موسى جاسم العلي .3337

 .نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم الذي 9192-9-92في  44مديرية سجن العمارة المرقم 

 حركة حسن سريع جعفر موسى .3338

  صالح جعفر موسى .3339

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / خليل الناصرية موسى .3341

 .ادبغد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / علي الناصرية رمضان موسى .3341

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / عايش الناصرية زين موسى .3342

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / سبتي الناصرية موسى .3343

  المظفر طالب موسى .3344
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  االسدي عباس موسى .3345

والسجالت  نقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق اعتقل بعد اال/ الناصرية/السوق موسى عمران .3346
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ موسى عمران موسى عودة .3347

 السبعينات في ايران الى ُسّفر كركه موسى .3348

 .السياسيين في الحلة لديه معاملة في مؤسسة السجناء/ موسى كريم عباس حسين .3349

 .موسى محمد عباس معلم الكوت نقره السلمان .3351

 الكوت في معلم عباس محمد موسى .3351

  عباس محمود موسى .3352

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /موسى هادي تاج الدين .3353

 دكتور/ مدير صحة /موسيس اكوبيان .3354

 موفق عبد الحميد المالزم الطيار .3355

 الزم مالح سجن نقرة السلمانموفق عبد الستار م .3356

 (طيار ضابط) المجيد عبد موفق .3357

 مولود عبد اللطيف المالزم االول .3358

 (.الحالق مولود) محمد هادي مولود .3359

 .مونس موحان من سجناء نقرة السلمان .3361

 السلمان والحله..مؤيد داود طالب ومقاتل من الموصل  .3361

 (من الظاهر) الحلة اعتقل وسجن في  (حلة، مدرس انكليزي) مؤيد سعيد عبد األئمة .3362

— الموصل--الخزرج شرطة الحبيطي موقف القادر عبد مؤيد .3363

 .سنوات سجن الحلة 1سجن /بجوري ججو ميخا .3364

 .سجن نقرة السلمان/ميخائيل حداد .3365

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / عبد الناصرية ميران .3366

 . الشامية,ميري ديان  .3367

 .وق الشيوخس/ميزر باكه .3368

 .المتضمن رفع غبن  113676-4في  316حسب كتاب نقابة المعلمين / معلم مالك االشتر/ناجح بيدي صافي .3369

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / حميدي الناصرية ناجح .3371

 .  1سة ورقم اوقف لمدة سنة وستة اشهر في سجن الهند/عنانه -حله/ ناجح علي ياسر خضير .3371

 .اعتقل في النادي االولمبي/ ناجي الحيدر .3372

 رشودي ناجي .3373

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / صاحب الناصرية ناجي .3374

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الواحد الناصرية عبد ناجي .3375

 مي شقيق الفنان عبد علي االمي احد سجناء نقرة السلمان الناجي عبد علي ال .3376

 المي علي عبد ناجي .3377

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ ضابط /ناجي عبود هادي جاسم .3378

 .سجن نقرة السلمان مالزم اول/ناجي فرج .3379

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /ناجي كريم بحر الشريفي .3381

 .من سجناء نقرة السلمانشاعر شعبي ناجي الزم  .3381

 .من المجموعة التي سرقت الطابعة في الديوانية وطبعت المناشير أيام االنقالب/ ناجي متعب  .3382

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /ناجي ناصر حسون محمد .3383

 {عضو هيئة التثقيف}ناجي نهر ضابط عسكري السلمان  .3384

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الناصرية هاشم ناجي .3385

 ناجي ياسر الشحماني معلم .3386

 غريب أبو معتقل في أعتقل-صائغ الحيدر، صَكر ياسر ناجي .3387



94 

 

 .المحامي/يوسف نائب نقيب المحامين / ناجي .3388

 نادر جالل الدكتورمن سجناء نقرة السلمان .3389

 .البصرة سجن/نادر عبدهللا المياح  .3391

توجد . في السجن( نرجس الصفار)أبنة الشهيد جمال الحيدري كانت مع أمها ..( ،( )..طفلة)نادية جمال الحيدري  .3391
 لها صورة جماعية مع أمها وزميالتها المناضالت في سجن بغداد المركزي

 الثعالبي ناصر .3392

  السيد ناصر .3393

 الجبوري من المعتقلين بعد حركة حسن سريع محمد جاسم ناصر .3394

 .شامية, اصر حسين ن .3395

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية / سجن العمارة/ ناصر حسين .3396
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44سجن العمارة المرقم 

والسجالت تثبت اعتقاله  قة في مديرية حفظ الوثائق اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثي/ الناصرية/الدواية ناصر حسين .3397
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / حسين الشطرة ناصر .3398

 من اتالتسفير  وسجن العامة االمن في وكذلك سلمان نقرة في مرة من اكثر اعتقل  الدليمي مطر حسين ناصر .3399
 . سابقا والنعيرية محمد  وتل الثورة من سكنة ( شوارب ابو ناصر) يلقب وكان القومي الحرس قبل

وحكم عليه  اعتقل من قبل الحرس القومي  من اهالي بغداد( ناصر ابو شوارب)الدليمي مطر حسين ناصر .3411
  .ونقل الى نقرة السلمان

والسجالت تثبت اعتقاله  جد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق اعتقل بعد االنقالب وتو/ الناصرية/السوق ناصر شهيب .3411
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق ناصر صباح .3412
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .بغداد/ في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت  يوجد اسمه/ علي الناصرية عبد ناصر .3413

 . سراحه أطلق ثم الكوت شرطة شهرفي مركز لمّدة توقف معلم منصور عّساف ناصر .3414

 . سراحه أطلق ثم الكوت شرطة شهرفي مركز لمّدة توقف معلم منصور عّساف ناصر .3415

والسجالت تثبت اعتقاله  في مديرية حفظ الوثائق  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة/ الناصرية/السوق/ناصر علوان .3416
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .السلمان ونقرة والكوت سجن الحله/الزهيري طالع لهد ناصر .3417

وبعقوبة  في سجن نكرة السلمان  3691-15-24حكم من قبل العفي الثاني في /ناصر محمود الثعالبي  .3418
  وسجن العمارة

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية / لعمارةسجن ا........ / ناظم .3419
االسم الكامل غير ) .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44سجن العمارة المرقم 

 (الشبيبي/ ليت أحدهم يرسل لي صورة واضحة قابلة للنشر لهذه الوثيقة!!!/ واضح

 .ناظم السماوي الشاعر من سجناء نقرة السلمان .3411

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/القلعة ناظم حسين جاسم .3411
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 م أول سجن نقرة السلمان  ناظم محمد السعدي .3412

  (اول مالزم) السعدي محمد ناظم .3413

 24-92السجن المرقم س حسب كتاب  190-0-1 سجن الكوت بتاريخ اودعوا وقد العزيزية اهالي من نريمان ناظم .3414

 .9190-0-1في 

 سابقا   الكوت إعدادية في مدرس بزركان نافع .3415

 24-92السجن المرقم س حسب كتاب  190-0-1 سجن الكوت بتاريخ اودعوا وقد العزيزية اهالي من محمود نافع .3416

 .9190-0-1في 

 .سجن نقرة السلمان/ناقد الحكيم .3417

 (مهندس) الباقي عبد ناجي ناقد .3418
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 .9190شباط  1بعدد انقالب   بغداد في النساء سجن سجنت في/  الرماح ناهدة .3419

 (وصلني بالهوتميل).........................  (، حقوقية)....   ناهدة محمد حسن حبه .3421

 .3691العسكري الثاني  ط وحكم عليه من قبل المجلس العرفي اعتقل بعد أنقالب شبا/ ناهى معيال معلم الصويره .3421

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / طالب الناصري ناهي .3422

 من اقرباء عبد ابديوي الرواف}نايف االوتجي  .3423

 سنة 35/نبيل حسين  .3424

 !بغداد وكربالء للتحقيق وتنقلت بين كربالءاعتقلت في / معلمة كربالء/ نبيهة الزبيدي .3425

 .نجاح الدهان من سجناء نقرة السلمان .3426

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ نجاح جاسم العبيدي .3427
دهم يرسل ليت أح) .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44مديرية سجن العمارة المرقم 

 (الشبيبي/ لي صورة واضحة قابلة للنشر لهذه الوثيقة لتثبيتها

 .بغداد/والسجالت  اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق يوجد / المهدي الناصرية عبد نجاح .3428

 .توجد صورة لها مع زميالتها المناضالت في السجن المركزي ببغداد (العمارة، معلمة) نجاة عبد الستار  .3429

 .توجد صورة لها مع زميالتها المناضالت في السجن المركزي ببغداد ( العمارة، معلمة) له عبد هللانج .3431

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب مديرية / سجن العمارة/ نجم الدين مجيد .3431
ليت أحدهم يرسل لي ) .بعد انتهاء محكوميتهمالذي نص على اطالق سراحهم  9192-9-92في  44سجن العمارة المرقم 

 (الشبيبي/ صورة واضحة قابلة للنشر لهذه الوثيقة لتثبيتها

 نجم بديوي .3432

 توفي رئيس أول ركن سجن نقرة السلمان نجم عبد األمير .3433

ب وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتا/ سجن العمارة/ نجم عبد الحسين مطع .3434

ليت أحدهم يرسل ). الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44مديرية سجن العمارة المرقم 

 (الشبيبي/ لي صورة واضحة قابلة للنشر لهذه الوثيقة لتثبيتها

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / عثمان الناصرية عبد نجم .3435

 الكوت في عّطاريه محل صاحب عبدهللا جمن .3436

 الكوت في الغراف مطبعة صاحب عبدهللا نجم .3437

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /نجيب كريم عزيز ناهض .3438

 نقيب المعلمين /نجيب محي الدين .3439

 من نعيم زهيري. 3691من معتقلي  نجية خريبط .3441

توجد لها . حكم عليها سبع سنوات. مال الحيدريزوجة الشهيد ج ....(بغداد، ) نرجس الصفار .3441
 .صورة جماعية مع زميالتها في سجن بغداد المركزي

توجد لها . أبنة الشهيد محمد صالح العبلي كانت مع امها السجينة وردة ماربين( طفلة)ندى محمد صالح العبلي  .3442
 .صورة جماعية مع زميالتها المناضالت في سجن بغداد المركزي

 مالزم سجن نقرة السلمان نزار الدباغ .3443

 الكوت في معلم صعصع نزار .3444

 .كل السجون نقره السلمان..نزار صعصع معلم وشاعر شعبي من الحي  .3445

 من نعيم زهيري. نقرة السلمان3691نصوري شنان حلو الزهيري من معتقلي  .3446

 .سجن الحلة/نصير النهر .3447

 محامي/ نصير كامل الجادرجي .3448

 .أخرى  سجن الناصرية ومنه الى سجون  9190شباط  1الباعتقل بعد انق/ الناصر  علي نصيرحسين .3449

 .بغداد يعمل محامي حاليا/نصيف الحجاج .3451

 (جمهورية ابو) جاسم نصيف .3451

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / جاسم الشطرة نصيف .3452

 المدحتيه/ نضال زوجة حسن ابو عالء .3453

 .ن المركزي بغدادالسج/ المهداوي عباس فاضل نضال .3454

 .9190شباط  1بعدد انقالب   بغداد في النساء سجن سجنت في/ محامية/ وهبي نظيمة .3455
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 نعمان ثابت دكتور .3456

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / محمد الناصرية سيد نعمان .3457

حكلللللللللللللللللللللم ( 9109/90) االضبارة  رقم  /لةالحاعتقل وسجن في كربالء، / م كربالء معل /نعمة أمين اطرقجي .3458

توجد نسلخة أصللية . جمعيات 20من المرسوم و  92/92/1 بداللة . ب.ع.ق 09/94باالشغال الشاقة لخمس سنوات وفق المادة

  !علي الشبيبي من قرار الحكم لدى محمد  

الوثائق والسجالت تثبت   اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ/ الناصرية/البطحاء نعمة جلود شفيشح .3459
 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 كربالءاعتقل في / بريد عامل كربالء/  نعمة شدهان .3461

التنفيذ وربطه  حكم لستة اشهر مع وقف ( 3113/91)رقم األضبارة / طالب كربالء/  نعمة عيدان غالي  .3461
من قرار الحكم لدى محمد علي  توجد نسخة أصلية  . ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41بكفالة وفق المادة 

 !الشبيبي

  الجزائري هاشم نعمة .3462

 من نعيم زهيري. 3691من معتقلي / نعمه فضل عبد الزهيري  .3463

 .قصر النهاية/كوهاري حنا الياس الشهيد زوجة رمو ايوب نعمي .3464

 .مدرس/نعيم بدوي البصري .3465

 زهيري من نعيم سجن /سجن الرمادي/ةسجن الحل/ سجن نقرة السلمان/ نعيم جبار شمخي الزهيري .3466

 .نعيم زغّير حرز .3467

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/الكرمة نعيم حنيظل .3468
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .داودنقرة السلمان نعيم .3469

والسجالت  قالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق اعتقل بعد االن/ الناصرية/السوق نعيم عبد الرزاق .3471
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / عريبي الناصرية نعيم .3471

 .حلة/نعيم كاظم مطلك .3472

 .بغداد/ ية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مدير/ منخي الناصرية نعيم .3473

 محامية/نعيمة الوكيل  .3474

 .السلمان  نكرة في سجن الذي بغداد يسكن وكان النجف محافظة من الرماحي هللا عبد جعفرمحمد النقيب .3475

 .سجن الموصل المركزي/هرمز نمير .3476

 إبن وهو الكوت سايلو مدير العابدي ُنهاد .3477

 .بغداد/ فوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة مح/ فزع الناصرية نهران .3478

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / علي الناصرية السيد نوح .3479

 ".أبو سالم"نوح علي الربيعي  .3481

 نور الدين سليمان م أول توفي سجن نقرة السلمان .3481

 .نقرة السلمان/نور كاظم عباس .3482

   لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة اعتقل بتاريخ /نور هادي هاشم ياسين .3483
تاريخ التوقيف ولم يطلق  وحكمت عليه المحكمة الدائمية لموقع كركوك الثانية بالسجن لمدة سنه من  22-5-3691

 .3695-3-29سراحه بعد اكمال مكوميته واطلق سراحه بتاريخ 

 سلماننوري اسماعيل رئيس أول ركن سجن نقرة ال .3484

 نوري البلداوي المالزم االول .3485

 السدة و خلف  القومي الحرس سجون بين وتنقل شباط 1 انقالب بعد الجلدية اعتقل طبيب السعدي نوري .3486

 . الفضل وسجن االولمبي النادي

 دكتور/ طب/نوري السعدي .3487

 نوري الكوفي .3488

 .قرةالن/توفى بالتسمم الكلوي/ من ركاب قطار الموت نوري الونه المقدم الحقوقي .3489

 .سجن نقرة السلمان/نوري الياس كريش .3491
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  بطي جابر نوري .3491

 .سجن النجف  نوري جريو االستاذ  .3492

-- الموصل -- الشط باب حبيب موقف نوري .3493

 توقيف/ نوري حبيب هالل .3494

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / كاطع الرفاعي حمادي نوري .3495

 نوري حميد .3496

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / مد الناصريةمح خضير نوري .3497

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق نوري ريحان .3498
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .بغداد/والسجالت  يقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق يوجد اسمه في وث/ مطلك الناصرية سعيد نوري .3499

  شمدني نوري .3511

 .اعتقل بعد االنقالب واودع سجن خلف السدة/ الحيدر الجبار عبد نوري .3511

 السلمان نقرة سجناء من عداي الرحيم عبد نوري .3512

 (حسب الميل المرسل منه). في سجن الكوت 6/2اعتقل يوم  ....(الكوت، ) نوري عبد الصنكر .3513

 عون عبد نوري .3514

 ناصرية الخيالة سجن فليفل نوري .3515

 .نوري كاطع من سجناء نقرة السلمان .3516

 نوري مجيد الرئيس االول .3517

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / ناصر الناصرية نوري .3518

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /نوريه فليح حسن محمد علي .3519

 تف السعدون ؛طالب من البصرهها .3511

 .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ هاتف نهاد  .3511

 هادي السويدي م أول سجن نقرة السلمان .3512

 .سجن البصرة/ هادي الصكر  .3513

 الطائي هادي .3514

   .اعتقل بعد االنقالب وأطلق سراحه بكفالة/ عييش لهادي ا .3515

 .بغداد/ ديرية حفظ الوثائق والسجالت يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في م/ بوري الناصرية هادي .3516

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / جاسم الناصرية هادي .3517

الشهيد محسن  مع  3691عام بعد انقالب شباط / من اهالي الحلة سجن في نقرة السلمان/هادي جبار صالح .3518
 .ناجي البصبوص

 .لة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلةلديه معام /هادي جبر صالح خلف .3519

 هادي جياد مالزم سجن نقرة السلمان .3521

 .سجن البصرة/هادي حسن  .3521

 هادي حسن الرياحي ؛من الكاظميه ؛سجن الحله والسلمان .3522

  رياح حسن هادي .3523

 .توقيف أكثر من ستة أشهر/ حله/عنانه / هادي حسن ظاهر اللبان .3524

 وفق  سنتين لمدة الشديد بالحبس عليه وحكم  المركزي بعقوبة سجن اعتقل في  عبدهللا حسون هادي .3525
 . الشيوعيين من لكونه الجيش من عقده وفسخ ع.ع.ق( 09)المادة

سنتين وفق  اعتقل في سجن بعقوبة العسكري بعد االنقالب مباشرة وحكم عليه بالحبس  عبدهللا حسون هادي .3526

 .ع وطرد من الجيش.ع.من ق 09المادة 

وقف التنفيذ  لستة اشهر مع  حكم ( 3113/91)رقم األضبارة  /الء موظفكرب/هادي حسين الصافي  .3527
أصلية من قرار الحكم لدى محمد  توجد نسخة . ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41وربطه بكفالة وفق المادة 

 !علي الشبيبي

 هادي حسين حافظ المالزم .3528
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 هوشنك حميد هادي .3529

 .االنقالب في الديوانية وطبعت المناشير أيام  من المجموعة التي سرقت الطابعة/ هادي حميدي  .3531

ثورة حسن  ثم نقل بقطار الموت بعد  9شباط واودع سجن رقم  1اعتقل / مالزم أول.هادي رجب حافظ  .3531

 .9191سريع واطلق سراحه بعد انقالب 

 .شامية, هادي رياح الشيباني .3532

 سجن نقرة السلمان هادي شمخي م أول .3533

  عبيس شهيد هادي .3534

 سنوات 1/ هادي صالح  .3535

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ هادي صالح مطشر .3536
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44مديرية سجن العمارة المرقم 

  (شهيد) طعين هادي .3537

  االمير عبد هادي .3538

 .شامية,هادي عبد الحسين  .3539

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /ي عبد الحسين أبو حميدهاد .3541

حكم بالحبس ( 9109/90) رقم االضبارة  .اعتقل وسجن في كربال، الحلة/ كربالء عامل/هادي عبد الرضا الوتار  .3541

كم لدى محمد علي توجد نسخة أصلية من قرار الح جمعيات  20/ من المرسوم و 92/92/1الشديد لسنتين وفق المادة 

 !الشبيبي

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة ربة عبد هادي .3542

 في سجن  9/2/9192 في 9190 /أشهر 2 الشنافية في سجن. الشنافية ناحية/معلم. حميد ابو عبود هادي .3543

 .أشهر ستة سنتين فصل لمدة المركزي الحلة سجن

 .بغداد/والسجالت  يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق / الصالح ناصريةعطية ا هادي .3544

 .رفع غبن المتضمن  113676-4في  316حسب كتاب نقابة المعلمين / معلم العرفان/هادي علي تويه .3545

-2-38في  67الحلة  حسب كتاب معاونية امن   3691-2-33اعتقل في / معلم الغليس/هادي كاظم محمد جواد .3546
3691. 

وبداللة المادة   3691لسنة  18من قانون رقم  3اعتقل بعد االنقالب واحيل وفق المادة / هادي مجيد جاسم .3547
وفق القرار  3691-1-33العسكري في  من ق ع ب وحكم عليه ثالثة سنوات من قبل المجلس العرفي  317/335
 .691لسنة   3356المرقم

 .هادي محمد جواد .3548

-35في  262 حسب كتاب مديرة شرطة الحلة 3691-2-31اعتقل في / لم الصباغيةمع/هادي ناجي البياتي .3549
2-3691. 

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ هادي نجم عبد هللا .3551

 .حكوميتهمالذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء م 9192-9-92في  44مديرية سجن العمارة المرقم 

توجد له صورة في سجن الحلة ضمن مجموعة من المناضلين في  .....(،).....  هاتف بيده .3551
 محمد الشبيبي/ 518ص  -ذكريات التنوير والمكابدة-كتاب الراحل علي محمد الشبيبي 

 هاشم اعويد طالب تعرض الى تعذيب وحشي وانهيار صحي .3552

 .مدحتية/هاشم الحسن عبد الحسن .3553

 الحكيم هاشم .3554

 م الدباغ موصلهاش .3555

 محامي/هاشم الشبلي  .3556

 .الكاتب والدكتور واالديب/هاشم الطعان  .3557

 .حله ورديه خارج أبو عايد/ هاشم العوادي .3558

 كربالءاعتقل في  /طالب كربالء/  هاشم النقيب .3559

 الموصل سجن في اإلعدام جاسم غرفة هاشم .3561

 الموصل حكم باالعدام سجن في اإلعدام جعب غرفة هاشم .3561

 لخارجيةوزير ا/ هاشم جواد .3562
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الوثائق  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ / الناصرية/الجزائر هاشم جيجان االسدي .3563
 .والسجالت تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 هاشم حسن عبد علي ابو يوسف .3564

  الموصل سجن 9190اعتقل بعد انقالب شباط /  حسين هاشم .3565

 الموصل سجن في اإلعدام حسين غرفة هاشم .3566

في  3691 -6-5لغاية  3691-2-6مرسوم جمعيات من  35/34اعتقل وفق الماده هاشم حمود الزبيدي .3567
 .امن الحلة حسب الوثيقة الموجودة لدينا

 الزبيدي حمودي هاشم .3568

 كربالءاعتقل في / طالب كربالء/ هاشم رضا .3569

ت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجال/ سجن العمارة/ هاشم شهاب احمد .3571
 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44مديرية سجن العمارة المرقم 

  (محامي) صاحب هاشم .3571

 .من بغداد/نقرة السلمان/هاشم صاحب محمد علي .3572

 هندسه.معروف ب هاشم نادر د} الكوت _هاشم ظاهر طالب  .3573

 عاجب هاشم .3574

  عاصي هاشم .3575

 (رائد) الطائي قاسم اشمه .3576

 رجل اعمال /هاشم كامل المفتي .3577

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/الفهود هاشم كزهير .3578
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

العسكري  مجلس العرفي اعتقل بعد أنقالب شباط وحكم عليه من قبل ال/ هاشم محمد العطمى الصويره .3579

 .3691الثاني 

 9190شباط  اعتقل بعد انقالب / سنوات 91 الى الحكم خفف ثم االعدام بل علية حكم هللا عبد محمود هاشم .3581

 . الموصل سجن

 مزيعل هاشم .3581

 . سجن الناصرية ومنه الى سجون أخرى  9190شباط  1اعتقل بعد انقالب/ مزيعل هاشم .3582

 .بغداد/والسجالت  جد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق يو/ العاني الشطرة مصطفى هاشم .3583

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة مهدي هاشم .3584

 مهدي نقرة السلمان هاشم .3585

 .الحلة لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في  .حلة/تاج الدينهادي قدوري خاچي هاشم  .3586

 .حكم عليه من محكمة أمن الدولة حمزة عبد هاني .3587

 . الموصل سجن 9190اعتقل بعد انقالب شباط /  هبونة هاني .3588

 الصويرة/هجول عبود، معلم .3589

ربما هو نفسه ابو ثائر ) .شباط 8اعتقل في  (، فني في القوة الجوية).... هرمز سليمان رمو .3591
 (المالحظة هذه من ابن عمه ابو سيفان/قوشيلاال

 الل البياتي المالزمهشام ج .3591

-- الموصل-- قبع أبو بيت فصولة موقف هشام .3592

 الدليمي ناصر هشام .3593

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ هالل سلمان حسن .3594
 .وميتهمالذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محك 9192-9-92في  44مديرية سجن العمارة المرقم 

  الزهرة عبد عزيز هالل .3595

 .سجن نقرة السلمان/المرانيعبد الغني همام  .3596

اعتقل في مقر الحرس القومي في الكاظمية بعد انتفاضة  (بغداد، معلم وطالب جامعي) همام علي الشبيبي .3597
 (من الشبيبي) .حسن سريع

 فنانة/هناء برتو .3598
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 .من سجناء نقرة السلمان/ العيداني  هندال جادر .3599

  لطانالس هوبي .3611

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / افرام الناصرية هيام .3611

 الكوت_وارش كاظم معلم من اهل جصان سياسي  .3612

 .برطلة من اهالي / الحضر وسجن القبع ابو بيت في الموصل في المسجون دنحا داؤد متي والي .3613

 . الحضر سجن ونقل منه الى  القبع ابو لحرس القومي في بيتاعتقل في مقر ا /برطلة/دنحا داؤد متي والي .3614

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة عاجل وحيد .3615

 .بغداد/يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / عناد الشطرة وداد .3616

 .ودود حميد من سجناء نقرة السلمان .3617

 ديع خليل زكي رئيس أول توفي سجن نقرة السلمانو .3618

 (يلوصلني بالهوتم......................... ) (، محاسبة).... وديعة محمد حسن حبه .3619

 .تقيب المعلمين فيها/من أهالي الناصرية/ ورد السبتي .3611

 فارس عنبر ورد .3611

توجد .  في المعتقل( ندى)زوجة الشهيد محمد صالح العبلي ، وكانت مع ابنتها  ...(، )...وردة ماربين  .3612
 .لها صورة جماعية مع زميالتها المناضالت في سجن بغداد المركزي

 الموصل حكم باالعدام سجن في اإلعدام النجار غرفة يحيى وعدهللا .3613

 دكتور/ شاعرة/وفية ابو قالم .3614

في سجن  توجد لها صورة جماعية مع زميالتها المناضالت. أبنة خال عزيز سباهي...( ، )... وفية يحيى  .3615
 .بغداد المركزي

 ناجي وفيق .3616

 كردي على يد جبار  3696قتل في ساحة السباع في حفل جماهيري عام ..السلمان ...وليد الخالدي  .3617

 (شهيد)الخالدي وليد .3618

 في سجن  الى وأرسل سنوات بعشر وحكم للعراق وسلم ايران في عليه القبض القي الجادر عبد وليد .3619
 ثانوي الخامس الصف في طالب وهو الموصل

 المركزي الموصل سجن في الثاني عناي المحجر وليم .3621

 وميض عمر نظمي .3621

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /وهاب شهيد محمد حمزة .3622

 .سجن الحلة/وهاب شهيد محمد .3623

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة/ وهاب عبد الحسين جار هللا .3624

 3691 عام النهاية قصر في الوحشي التعذيب تحت ستشهدا كوهاري حنا الياس .3625

 272الحلة  حسب كتاب مديرية شرطة   3691-2-31اعتقل في / معلم الفيحاء/ الياس يعقوب الصائغ .3626
 .3691-2-39في 

مرات من قبل  أعتقل لعدة -ياسر صَكر الحيدر، كان صائغا  وشخصية إجتماعية معروفة بشارع النهر ببغداد .3627
 في النادي األولمبي ببغداد وفي معتقل المثقفين بالكرادة الحرس القومي

الوثائق والسجالت تثبت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ / الناصرية/الفهود ياسر قاسم الفهداوي .3628
 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 9190-0-41 جلس العرفي العسكري بتاريخ واحيل للم  9190سجن بعد انقالب شباط / ياسين ابراهيم علكم .3629

من االصول  922االفراج عنهم وفق المادة  جمعيات ولم يثبت ضدهم اي دليل وتقرر  20ق ع ب و/09/4وفق المادة 

 .900/192حسب قرار الحكم واطالق سراحهم ان لم يكونوا موقوفين لسبب اخر 

 .ياسين البطاط من سجناء نقرة السلمان .3631

 ياسين المصالوي .3631

  حمود ياسين .3632

 الزبيدي خضير ياسين .3633

 الشاوي خضير ياسين .3634

  سعيد خضير ياسين .3635
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 (مالزم) خليل ياسين .3636

 ياسين خليل المالزم .3637

 .ياسين عيسى طالب زراعه وشقيق عمران عيسى الكوت نقره السلمان .3638

 .لديه معاملة في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة /ياسين محمد محسن حسن .3639

وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / العمارة سجن/ ياسين مجيد البياتي .3641

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44مديرية سجن العمارة المرقم 

-- الموصل--الخزرج شرطة ياقو اوراها موقف .3641

 المركزي الموصل سجن في الثاني ريمة المحجر أبو يحيى .3642

  الجنابي يحيى .3643

 .مسيب/يحيى النصار .3644

الوثائق والسجالت تثبت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ / الناصرية/الفهود يحيى جابر الموسوي .3645
 .اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

ه لستة اشهر مع وقف التنفيذ وربط حكم ( 3113/91)رقم األضبارة / كربالء/يحيى جاسم    .3646
 !لدى محمد علي الشبيبي توجد نسخة أصلية من قرار الحكم . ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41بكفالة وفق المادة  

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/الكرمة يحيى حسن .3647
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

والسجالت تثبت اعتقاله  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/كرمةال يحيى طعمة .3648
 .يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

  الخياط ناجي عباس يحيى .3649

  .المخرج العراقي الشهير/ فائق يحيى .3651

 .الدماغية  تمرض في سجن الحلة ونقل الى مستشفى الحلة وتوفى بالسكتة عبد الواحد يحيى قاف .3651

 .موصل/يحيى مدب مكاوي .3652

 .  يحيى نادر توفي  الرئيس .3653

 .يعقوب فالح من سجناء نقرة السلمان .3654

 مسيحي كردي مدرس مراد يعقوب .3655

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق يعقوب موسى .3656
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

والسجالت  اعتقل بعد االنقالب وتوجد وثيقة في مديرية حفظ الوثائق / الناصرية/السوق يعقوب يوسف .3657
 .تثبت اعتقاله يمكن له مراجعتها الستالم الوثيقة

 .من سجناء نقرة السلمان يعقوب يوسف .3658

 .سجن نقرة السلمان/اليكسان البير .3659

 .سجن نقرة السلمان/يلدا رحيم .3661

وربطه بكفالة  حكم لستة اشهر مع وقف التنفيذ ( 3113/91)رقم األضبارة  /لممع كربالء/يوسف ابو طحين  .3661
 !قرار الحكم لدى محمد علي الشبيبي توجد نسخة أصلية من . ق ع ب 96جمعيات وعمال بالمادة  41وفق المادة 

-- الموصل-- قبع أبو بيت قلو موقف اسحق يوسف .3662

 المركزي الموصل سجن في الثاني جاوري المحجر اسطيفان يوسف .3663

 النعيمي عباس السيد يوسف .3664

 سجن السلمان—الموصل--الخزرج شرطة الصايغ موقف يوسف .3665

 .الفنان الكبير/ يوسف العاني .3666

 المبيض يوسف .3667

 حسن يوسف .3668

 .بغداد/ يوجد اسمه في وثيقة محفوظة في مديرية حفظ الوثائق والسجالت / الشطرة ساجت يوسف .3669

-- الموصل-- قبع أبو بيت سعيد موقف يوسف .3671

 (النقرة سجن في واحدة ليلة)زوري سلمان فيوس .3671
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وثيقة لدى مديرية حفظ الوثائق والسجالت في وزارة الثقافة استنادا لكتاب / سجن العمارة/ يوسف سلمان زردي .3672

 .الذي نص على اطالق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم 9192-9-92في  44مديرية سجن العمارة المرقم 

 يوسف شاكر المالزم االول .3673

 .السّدة خلف الصباحي معتقل فسم العالي اللغات معهد طالب/صليوة شيت يوسف .3674

-- الموصل -- الشط باب عبو موقف يوسف .3675

 دكتور/ نائب رئيس جامعة بغداد لشؤون الطلبة/ يوسف عبود .3676

 ,العسكرية  الطيران مدرسة في طالب /واحد رقم وسجن الحلة الرمادي وسجن سجن رشيد عيسى يوسف .3677

  فرنسيس يوسف .3678

 رضا من المعتقلين بعد حركة حسن سريع قاسم يوسف .3679

 يوسف كركوش شيخ .3681

  االسدي يونس .3681

 .سجن نقرة السلمان/ كريش الياس يونس .3682

 .في الموصل9190شباط 1اعتقل بعد انقالب / يونس حسون .3683

 سجن خمسة اشهر تللسقف قرية اهالي اصمان من شعيا يونس .3684

 (رائد)المصالوي  مجيد يونس .3685

  (نقيب) محمود يونس .3686

 في قضية الطابعة.من سجناء نقرة السلمان. د عبد الوهابيونس وال .3687
 
 
 
 
 

 بطوالت  مقابل بعثيونبربرية تميز بها الأساليب 

  !وصمود اسطورينادرة 

 :الشيوعي العراقي بسكرتير الحز الخالد سالم عادلالشهيد 

، كتبت رسالة للحزب تحدثت فيها 3691 شباط 8، مناضلة شيوعية اعتقلت بعد انقالب زكية شاكر

: ومما كتبته .وخصت بذلك الشهيد الخالد سالم عادل لرفاقها،لها و عما جرى في قصر النهاية من تعذيب

نقلوني بعد تعذيب وحشي الى السرداب الذي تغطي أرضه المياه القذرة والحشرات وأنين المعتقلين )

ينين ومربوطة الرجلين ويداي مشدودتان الى خلف ظهري منت معصوبة الع. . وهذيانهم وحشرجات الموت

ثم بدأ ينشد أناشيد ! هنا التجربة ايها الرفاق: وسط المياه القذرة لكني ميزت أنين سالم عادل وصوته مرددا  

رجوت الحارس إزالة العصابة من على عيني فاستجاب لرجائي فحاولت معرفة سالم عادل من بين . ثورية

وشاهدته للمرة .... ولم أفلح في ذلك وكل الذي عرفته أن صوته بدأ بالخفوت ردابالموجودين في الس

شباط وقد شوه جسده ولم يعد من السهل التعرف عليه فقد فقئت عيناه  27او  29الخامسة واألخيرة ليلة 

سده وكانت الدماء تنزف منهما ومن أذنيه ويتدلى اللحم من يديه المقطوعتين ورش الملح والفلفل فوق ج

وأشرف على تعذيبه بشكل وحشي وشرس محسن الشيخ راضي الذي كان يحقد عليه . المدمى لزيادة آالمه

كان سالم عادل يتمتم بكلمات غير مفهومة وبدا لي وكأنه ينشد نشيدا  ثوريا  في لحظاته األخيرة . بشكل فضيع

/ .فلم أشاهده في قصر النهاية بعد ذلكقبل استشهاده وأعتقد انه أستشهد في تلك الليلة أو في اليوم التالي 

 .(-389، ص2سالم عادل سيرة مناضلز ج–من كتاب 
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بتعذيب سالم عادل بالطريقة البربرية حتى أنهوا حياته، فأن حقدهم ولم يكتف الفاشيون البعثيون  

 جسده الطاهر ما تبقى من وبربريتهم ورعبهم من الفكر الشيوعي وصمود قادته دفعتهم الى أن يمددوا

نفس المصدر )سحق جسد أحد أبطال مقاومة االستعمار عدة مرات لت( حاذلة تعبيد الطرق)ويدوسونه بالرولة 

 (.383السابق ص 

 

 : مرشح اللجنة المركزية الشهيد الخالد طالب عبد الجبار

قطعت أصابع أقدامه الواحد تلو االخر وعلق في السقف وظل . في الموصل 3691اعتقل في نيسان 

لفوا أصابعه وأذنيه بقطن (. الموصل)القومي متدليا بالهواء وضرب ضربا مبرحا في حديقة مقر الحرس 

 .مبلل بالنفط وكانوا يشعلون النار فيه بشكل متقطع وهو مقيد الرجلين

ولكنها قابلته بحنانها المعهود، ... أتوا بأمه من بغداد للموصل علها تستطيع التأثير عليه فيعترف 

عرفها الرفاق، قدمي لهم المساعدة كلما أريدك كعادتك دائما، أم طالب التي اعرفها وي: فرحب بها وقال

 .ثم أوصاها بخطيبته. استطعت

أقتيد الى المجلس العرفي الى المجلس العرفي حافي القدمين رغم اللفافات التي لفت بها أصابعه 

مساكين أيها السادة إنكم ال : وفي امحكمة خاطب أعضاء المجلس قائال. .... المقطعة وهي تنزف دما وقيحا

وأعلن . فرد عليه رئيس المجلس، ال أسمح لك بالكالم. القضاء على شعبنا الجبار بالحديد والنار تستطيعون

 .في اليوم التالي قرار المجلس باعدامه فواجه الموت برباطة جأش
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 (3)صورة رقم 
 باصداره الحكم بالسجن على  22/3/3694قرار المجلس العرفي العسكري األول بتأريخ 

 بتظاهرات االحتجاج 3691شباط  8مجموعة من المناضلين من مدينة كربالء لتصديهم ألنقالب 
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35/32/3694وسط ساحة السجن الجديد في   سجن الحلة( 2)صورة رقم   
عبد الصمد العاني، علي محمد الشبيبي، حسن لطيف العميدي،: من اليمين  

 هاتف بيده، محمد فخري الحكيم
 
 

 
11/33/3694في سجن الحلة وسط ساحة السجن الجديد في ( 1)صورة رقم   
حمزة عبود، ..؟..لق عبد الخااسماعيل عرب، علي محمد الشبيبي، : من اليمين  
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  8/9/3694سجن الحلة ( 5)صورة رقم   32/32/3694سجن الحلة ( 4)صورة رقم 

 علي محمد الشبيبي بجانب ولده محمد   علي محمد الشبيبي خلف الباب الرئيس
 في وسط ساحة السجن الجديد    في السجن الجديد

 
 

                
 سجينات شيوعيات بعد انقالب (7)صورة رقم            1/5/3695سجن الحلة ( 9)صورة رقم 

  3691شباط  8البعث في علي محمد الشبيبي وسط بناته أثناء زيارته                   
 يرجى من يعرف االسماء الكتابة ليالشهرية وسط ساحة السجن الجديد                       
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 االسماء من اليمين 36/7/3694لسجن الجديد في سجن الحلة وسط ساحة ا( 8)صورة رقم 
 .رشيد الترف، صاحب حسين، صاحب جاسم البلداوي، كاظم الناصر، حميد حلوائي :الواقفون

 كريم عيسى، علي محمد الشبيبي، حسين عبد الرزاق: الجالسون
 
 
 
 
 

 
  8/9/3694سجن الحلة وسط ساحة السجن الجديد في ( 6)صورة رقم 

 الشاي( مقهى)بي يغسل مالبسه وخلفه يظهر جزء من محمد علي الشبي
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  34/32/3694سجن الحلة خلف باب السجن الجديد في ( 31)صورة رقم 

 مجموعة من المناضلين يتوسطهم علي محمد الشبيبي
 
 
 
 

 
 االسماء من اليمين 35/32/3694سجن الحلة وسط ساحة السجن الجديد في ( 33)صورة رقم 

 يخ علي الجواهري، حاتم أسد الترك، علي محمد الشبيبي، داوود سلمان الداللمحمد الش: الواقفون
 غني حسن شبع، كامل عبد هللا شيرواني: الجالسون. صاحب عزيز حموزي، طالب فخر الدين
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  91/94مجموعة من المناضالت في سجن بغداد المركزي عام ( 32)صورة رقم 

 ة أكثر وضوحا ودقة بحيث يمكن تكبيرهاأرجو من من يهمه األمر أن يرسل لي صور
 لوضعها في هذه الوثيقة  

 الطفلة نادية -1، (ام الشهيد محمد الخضري)حوري كرور  -2، (كركوك)لطيفة توفيق -3
 رهيبة -5، (اعتقلت مع الضابط الطيار عبد النبي جميل)ماري داوود  -4جمال الحيدري، 

  -7، (بنت الشيخ مطرود من الناصرية) حسنة مطرود الشمخاوي -9محمد لطيف القصاب، 
 (أخت الشهيد رافع الكبيسي)ظهيرة الكبيسي  -8، (زوجة الشهيد أدمون يعقوب)ماركريت فليب 

 نجاة -33فاضلة جاسم عمارة،  -31، (أخت الشهيد فاتح الجباري من كركوك)سنية الجباري  -6
 آمنة  -31 ،؟؟*(زوجة الشهيد هاشم االلوسي) أم جليلة كامل جنينة الجاللي -32عبد الستار من العمارة، 
 زوجة الشهيد محمد )وردة ماربين  -35فكتوريا حنة من البصرة أخت مانو،  -34صادق من البصرة، 

 أم كامران من )صبرية عبد هللا  -37، (بنت الشهيد محمد صالح)الطفلة ندى العبلي  -39، (صالح العبلي
 الطفل  -23تماضر الحكيم،  -21، (ابن صبرية عبد هللا)طفل كامران ال -36سهام العبيدي،  -38،  (كركوك

 نجلة  -21، (بنت خال الشهيد صبحي سباهي من العمارة)وفية يحيى  -22( ابن تماضر الحكيم)عمار محي 
 حذام حسن النهر -24( معلمة من العمارة)عبد هللا 

هي السيدة جليلة كامل زوجة الشهيد هاشم اآللوسي ( 32)وصلتني رسالة من األخ حسام االلوسي، يذكر فيها أن رقم  -*
لذا أهيب باالخوان وخاصة باالخ الذي رقم الصور بمراجعة االسماء، واذا لم يصلني اي تعقيب سيتم !! وليس جنينة الجاللي

 تغيير االسم الى جليلة كامل
 

 
 ماء من اليميناالس 3694../../سجن الحلة وسط ساحة السجن الجديد في ( 31)صورة رقم 
 ، علي محمد(الناصرية)، حسن ابراهيم (النجف)، غني حسن شبع مجهول االسم: الواقفون

 ، طوشي حياوي، ناصر سجين عادي،(الناصرية)، موسى سبتي (المسيب... )الشبيبي، محمود 
 ، علي الحالق، فاخر(حالق)، جاسم حمادي (ناصرية)بدري السامرائي، جاسم حمادي : الجالسون

 (الناصرية) خلف
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 39/7/3694سجن الحلة وسط ساحة السجن الجديد في ( 34)صورة رقم 

 االخران مجهولي االسماء؟؟في الوسط علي محمد الشبيبي، 
 
 
 
 
  
 

 
 34/5/3694سجن الحلة وسط ساحة السجن الجديد في ( 35)صورة رقم 

 :قطالمعروفون ف مجموعة من السجناء لألسف جميع االسماء مجهولة،
 الجالس األول من اليسار محمد علي الشبيبي، والجالس الثالث من اليسار

 (المعلم من كربالء)في المقدمة حسين عبد الرزاق 
 



111 

 

 
 11/33/3694سجن الحلة وسط ساحة السجن الجديد في ( 39)صورة رقم 

 اسماعيل عرب، علي محمد الشبيبي، علي الحالق، غني حسن شبع، : من اليمين
 عباس عساف وفي الخلف حمزة عبود ،..؟؟..الخالق عبد خلفه 

 
 
 
 

 
  94/95سجن الحلة وسط ساحة السجن الجديد ( 37)صورة رقم 

 علي محمد الشبيبي: الرابع الجالس من اليسار !جميع األسماء غير مدونة
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  34/32/3694سجن نقرة السلمان، وسط ساحة السجن الجديد، في ( 38)صورة رقم 

 (1، و2، 3)من اليسار القواويش  تظهر في الخلف
 (مندائي. )؟.، جبار (من الموصل. )؟.محمد علي الشبيبي، مؤيد : الواقفون من اليمين

 (مجهولة)بقية االسماء غير مدونة 
 

 
  34/32/3694سجن نقرة السلمان، وسط ساحة السجن الجديد، في ( 36)صورة رقم 

 ضير عباس السماوي، كريم حسينالراحل خلف جودة، خ: الواقفون. دائما اليمين
 محمد علي الشبيبي، خليل الفخري: الجالسان
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 سجن نقرة السلمان، السجن الجديد بين الحمامات وجدار القلعة القديمة ، ( 21)صورة رقم 

 ،(أبو أسلم)عبد األمير قنبر، الفالح مهدي : من اليسار الواقفون 34/32/3694في 
 ومجهول االسم؟؟ محمد علي الشبيبي،: ليسارالجالسان من ا ومجهول االسم؟؟ 

 
 

 
 ، في أحتفاالت 1و 2سجن نقرة السلمان، السجن الجديد بين قاووش ( 23)صورة رقم 

  13/1/3695السجناء بذكرى تأسيس الحزب الشيوعي بتاريخ 
 ماعدا الواقف االول من اليسار بيمان سعيد، ؟(مجهولة)جميع االسماء غير مدونة 

 (المقدادية)ليسار محمد علي الشبيبي، والجالس االول من اليسار غانم الخياط والثالث من ا
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 بجانب الحمامات( الحديقة)سجن نقرة السلمان، السجن الجديد في ( 22)صورة رقم 

 . سعد بدكت، محمد علي الشبيبي، الراحل سالم عودة: الواقفون. الجميع من كربالء
 الجالس محمود الصافي 

 

 
  34/4/3694سجن الحلة، السجن الجديد في ( 21)صورة رقم 

 بقية األسماء مجموعة من السجناء يتوسطهم في الخلف علي محمد الشبيبي، 
 ؟ !!غير مدونة الرجاء من يعرفهم الكتابة لي لتثبيتهم
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 الشهيد الخالد جمال الحيدي وزوجته المناضلة نرجس الصفار(24)صورة رقم 

 

 
 نرجس الصفار وابنها الشهيد فاضل يحمل شقيقته الصغيرة المناضلة( 25)صورة رقم 

 

 
 الرجاء الكتابة لي باسماء من في الصورة(. 29)صورة رقم 
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  3691شباط  8سجينات شيوعيات بعد انقالب البعث في ( 27)صورة رقم 

 يرجى من يعرف االسماء الكتابة لي
 

 
 الظاهر خلف السجناءالصورة بدون ان يذكر فيها اسماء وتاريخ ومن السياج 

 يرجى من أصحاب الشأن. والشجيرات، استنتج انها في سجن نقرة السلمان
 الكتابة لي 

 
 


