
 نائها المعتقلينلمعرفة مصير أبعائالت فلسطينية تناشد حكومة العراق 

 

 

 جهة االعتقال االعتقالومكان تاريخ  االسم

 قوات حكومية مجهولة. / حي الكرادة5002 وليد محمد شريمخالد 
 غير معروفة / البلديات4/9/5002 لؤي عيسى حسن زيادة
في سجن ابو غريب ثم جهة غير  / الفلوجة5002 محمد زكي هاشم مناع

 معروفة
 حفظ النظام / الطوبجي5002 مقبلصطفى خالد م

 النظام/ الشعبة الخامسةحفظ  / بغداد /المنصور28/3/200 محمد علي يوسف
 غير معروفة / شارع المتنبي20/6/2006 صي علي محمود المجيدق

 جهة مجهولة / الكرادة14/3/2006 زياد صالح محمد الخليلي
فتحي أحمد حسن عبداللطيف 

 تيم
/ وزارة التعليم 14/11/2006

 العالي
 قوات تابعة لوزارة الداخلية

 سجن الناصرية اليرموك/ حي 5002 عادل كمل رفعت المحمدي
 جهة مجهولة / الطوبجي10/1/2007 أحمد زين الدين سعيد أحمد

 جهة مجهولة / الكرادة31/7/2007 خالد محمد صادق
 جهة مجهولة / الكرادة31/7/2007 علي حسين عبادي

 جهة عسكرية / الكرادة26/9/2007 أحمد عبدهللا محمد حسين العمار
 مغاوير الداخلية / البلديات1/8/2009 الحردانصفاء محمود عبدالغني 

 مغاوير الداخلية / البلديات42/9/2010 محمد سامي مهيوب
 قوات حكومية / بغداد21/9/2011 قصي عبدالرؤوف ناصر

 غير معروفة / البلديات12/10/2011 عمار األسدي
 غير معروفة / البلديات16/1/2012 محمد صابر أبو خريط

 غير معروفة / الطوبحي18/1/2014 كايد النمرصالح محمد 



صالح جمال صالح عبدالقادر 
 ملحم

 غير معروفة / البلديات22/2/2014

 غير معروفة / البلديات22/2/2014 علي عبدالفتاح أحمد الحردان
 ميليشيا العصائب / البلديات6/6/2014 سمير وليد سعيد العيدي

 ميليشيا العصائب الجديدة/ بغداد 19/6/2014. فالح الطنيب
 ميليشيا العصائب / البلديات10/7/2014 محمد توفيق عبدالخالق الداود

 ميليشيا العصائب / البلديات10/7/2014 جمال فهد عبدهللا حسن محمود
 غير معروفة / البلديات15/7/2015 رامي محمود محمد رشيد

 قوات حكومية / بغداد الجديدة8/7/2015 حسن محمد صالح العيسى
مهاد فوزي نورالدين محمد علي 

 الماضي
 قوات سوات /البلديات2/8/2015

 قوات عسكرية / البلديات16/8/2015 رائد رمضان سليم إبراهيم
 سيارات حكومية مظللة / كمب سارة4/10/2015 وليد عيسى محمد خليل

عمر توفيق محمد عبدالهادي 
 عويضة

 قوات بلباس حكومي / منطقة األمين17/3/2016

 قوات حكومية / طريق الرمادي16/4/2016 أحمد زكريا حسن
 غير معروفة / ساحة االندلس5/2/2017 أكرم موسى حمدان

 قوات كردية 7/1/2018 محمود إبراهيم علي النواجحة
 

 


