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11االثنين: 

أسماء الــــــــــــــشهداء:

أسماء الجــــــــــــرحى:
االســـــــــــــــــمم

علي يحيى حسن المداني٣٦٠
علي يحيى علي المجهلي٣٦١
عماد الشيخ٣٦٢
عماد عبد الفتاح الديلمي٣٦٣
عماد محمد اسماعيل٣٦٤
عمار ابراهيم علي مطهر٣٦٥
عمار حفظ الله الرويشان٣٦٦
عمار عبد القدوس البكاري٣٦٧
عمار عبد الله حسين األكوع٣٦٨
عمار عبدالرحمن البكالي٣٦٩
عمار عبدالله االكوع٣٧٠
عمر صالح العبدي٣٧١
عمر صالح صالح فرحان٣٧٢
عمر عبدالله المحبشي٣٧٣
عمر علي علي الرويشان٣٧٤
عمر يحيى يحيى عامر٣٧٥
عمرو احمد االسطى٣٧٦
عون عبد الرحمن علي قلينه٣٧٧
غالب علي عبدالله عابد٣٧٨
غالب محمد العديني٣٧٩
فارس صالح الحداء٣٨٠
فاضل علي ناصر الحميدي٣٨١
فاهم محمد الفضلي٣٨٢
فايز غالب٣٨٣
فايز محمد راجح٣٨٤
فايز محمد ناصر٣٨٥
فتحي الصلوي٣٨٦
فتحي عبده مهدي السماوي٣٨٧
فهد عبده علي السعيدي٣٨٨
فهد ناجي محسن ٣٨٩
فهمي احمد عبده ربه الحاصل٣٩٠
فهيم احمد ناصر٣٩١
فيصل حسين صالح الجرف٣٩٢
فيصل عبد الحميد ناصر٣٩٣
قيس مبخوت القيسي٣٩٤
كمال حسين علي عوفان٣٩٥
كهالن عبدالوارث الشليف٣٩٦
لؤي ابراهيم الحوثي٣٩٧
لؤي اكرم االرياني٣٩٨
ماجد العزي٣٩٩
ماجد المظفر٤٠٠
ماجد ماجد القربي٤٠١
ماجد محمد صالح قهده٤٠٢
ماهر محمد احمد المسعود٤٠٣
ماهر محمد الفضيلي٤٠٤
ماهر محمد علي الفضلي٤٠٥
مأمون محمد أبو خاطر٤٠٦
مثنى محمد المجهلي٤٠٧
مجاهد الحميدي٤٠٨
مجاهد المطري٤٠٩
مجاهد محمد االعرج٤١٠
مجاهد محمد صالح وردان٤١١
مجهول الهوية٤١٢
مجهول الهوية٤١٣
مجيب ناجي احمد٤١٤
محرم احمد العرشي٤١٥
محسن محسن الجمرة٤١٦
محسن محمد محسن٤١٧
محمد احمد الشرامي٤١٨
محمد احمد المطري٤١٩
محمد احمد صالح الحميدي٤٢٠
محمد احمد قاسم األسطى٤٢١
محمد احمد محمد شايف صالح٤٢٢
محمد البلبل٤٢٣
محمد الجائفي٤٢٤
محمد الحبلي٤٢٥
محمد جابر سعيد المحجري٤٢٦

االســـــــــــــــــمم
محمد حسين الرويشان٤٢٧
محمد حمود العصري٤٢٨
محمد حميد حاتم٤٢٩
محمد ذياب الشيبه٤٣٠
محمد شارب٤٣١
محمد صالح الرويشان٤٣٢
محمد صالح العرشي٤٣٣
محمد صالح العماد٤٣٤
محمد صالح ثابت٤٣٥
محمد صالح عبد الماروي٤٣٦
محمد صالح منصر٤٣٧
محمد عباس المتوكل٤٣٨
محمد عبد الحميد راجح٤٣٩
محمد عبد الخالق محمد الدينه٤٤٠
محمد عبد السالم محمد السفياني٤٤١
محمد عبد القوي الشايف٤٤٢
محمد عبد الله الحسيني٤٤٣
محمد عبد الله الرويشان٤٤٤

االســـــــــــــــــمم
محمد عبد الله حسن٤٤٥
محمد عبد الملك هزاع٤٤٦
محمد عبد الوهاب السوسوه٤٤٧
محمد عبدالرحمن الجنيد٤٤٨
محمد عبدالله عبدالله الرويشان٤٤٩
محمد عبدالله منصور٤٥٠
محمد عبده سالم اسماعيل٤٥١
محمد عبده سعيد٤٥٢
محمد علي الحباري٤٥٣
محمد علي الرويشان٤٥٤
محمد علي السالمي٤٥٥
محمد علي السواري٤٥٦
محمد علي السواري٤٥٧
محمد علي الشعري٤٥٨
محمد علي النمر٤٥٩
محمد علي حسن الجرادي٤٦٠
محمد علي سعيد الدحبلي٤٦١
محمد علي صالح احمد الخباني٤٦٢
محمد علي عبده٤٦٣
محمد علي قايد السياني٤٦٤
محمد علي محسن مثنى٤٦٥
محمد علي محمد الرويشان٤٦٦
محمد علي مسعد الشعري٤٦٧
محمد علي مقبل العابد ٤٦٨
محمد غالب احمد الشدادي٤٦٩
محمد قاسم احمد ٤٧٠
محمد قاسم ديبان٤٧١
محمد قايد محمد صالح٤٧٢
محمد مثنى الصوفي٤٧٣
محمد محسن الحمزي٤٧٤
محمد محمد احسن الفقيه٤٧٥
محمد محمد الجوفي٤٧٦
محمد محمد الصايدي٤٧٧
محمد محمد المضلع٤٧٨
محمد محمد ثامر٤٧٩
محمد محمد شارب٤٨٠
محمد محمد علي ٤٨١
محمد محمد قاسم األسطى٤٨٢

االســـــــــــــــــمم
محمد محمد ناصر الماعطي٤٨٣
محمد محمود العسلي٤٨٤
محمد مرشد الرويشان٤٨٥
محمد مشلي الرويشان٤٨٦
محمد منصور الحاوري٤٨٧
محمد ناصر سعيد مدفون٤٨٨
محمد ناصر محمد الحداد٤٨٩

االســـــــــــــــــمم
محمد ناصر محمد معوضة٤٩٠
محمد نبيل عبدالوهاب جعمان٤٩١
محمد هادي جعدان٤٩٢
محمد يحي العودي٤٩٣
محمد يحيى احمد سريع٤٩٤
محمد يحيى ادريس الماخذي٤٩٥
محمد يحيى الحباري٤٩٦
محمد يحيى العودي٤٩٧
محمد يحيى الهري٤٩٨
محمد يحيى صالح دويد٤٩٩
محمد يحيى محمد الخوالني٥٠٠
محمد يحيى محمد الظوراني٥٠١
محمود عبد الله احمد الفضيل٥٠٢
محمود محمد احمد حمزة٥٠٣
مختار علي الرويشان٥٠٤
مختار علي المرواني٥٠٥
مراد احمد مقبل٥٠٦
مراد الحاوري٥٠٧
مروان العبيسي٥٠٨
مروان حزام حمد٥٠٩
مروان محمد حسن غالب الفرزعي٥١٠
مشير احمد حمود جابر٥١١
مشير عبد التواب الصلوي٥١٢
مصطفى المرتضى٥١٣
مصطفى محمد الشرامي٥١٤
مطلق علي مبارك نهشل٥١٥
مطهر احمد صبر٥١٦
مطهر النويرة٥١٧
مطهر عبده خميس٥١٨
مطهر محمد عبد الخالق العنسي٥١٩
مطيع علي محمد الجوبي٥٢٠
معاذ علي عبد الله ٥٢١
معتصم محمد احمد الصالحي٥٢٢
معتمد رياض محمد الرفاعي٥٢٣
منصور سليمان ٥٢٤
منصور صالح الصيادي٥٢٥
منصور صالح الصياوي٥٢٦
منير فازع الصادي٥٢٧

االســـــــــــــــــمم
مهيب عبد الجليل سالم احمد٥٢٨
مهيوب ناجي القاضي٥٢٩
موسى محسن الفهد٥٣٠
ميثاق خالد القنازي٥٣١
ناجي احمد محي الدين الكميم٥٣٢
ناجي محسن العليمي٥٣٣
ناجي محمد القانص٥٣٤
ناجي محمد علوان٥٣٥
ناجي ناجي الخباتي الرويشان٥٣٦
ناجي يحيى الرويشان٥٣٧
ناصر احمد الرداعي٥٣٨
ناصر الخوالني٥٣٩
ناصر صالح صالح الرويشان٥٤٠
ناصر صالح علي نهشل٥٤١
ناصر علي حسن الرويشان٥٤٢
ناصر علي عبده٥٤٣
ناصر علي محمد٥٤٤
ناصر عوفان٥٤٥

االســـــــــــــــــمم
ناصر مجمل محمد جميل٥٤٦

ناصر يحيى علي٥٤٧

نايل ثابت مثنى احمد٥٤٨

نبيل الشريفي٥٤٩

نبيل عبدالوهاب جعمان٥٥٠

نبيل ياسر الشريق٥٥١

نجيب حمود زهرة٥٥٢

نجيب علي محمد القفري٥٥٣

نصر احمد قايد البالع٥٥٤

نصر جميل الرويشان٥٥٥

نصر صالح الرويشان٥٥٦

نصر طالب احمد٥٥٧

نضال محمد الجراش٥٥٨

هاشم علي احمد المروني٥٥٩

هاني احمد الجنداري٥٦٠

هاني احمد الحاضري٥٦١

هاني يحيى علي مساوع٥٦٢

هزاع احمد مجيديع٥٦٣

هشام رزاز الجراشي٥٦٤

هشام سعيد الرويشان٥٦٥

هشام مطهر احمد صبر٥٦٦

هالل احمد مشلي الحميدي٥٦٧

هالل عبد الولي الجابري٥٦٨

هيثم حميد سيف٥٦٩

هيثم محسن٥٧٠

هيمان ناصر غالب البباس٥٧١

وزاع علي احمد الجرفي٥٧٢

وسيم الصعدي٥٧٣

وليد احمد محمد العزيبي٥٧٤

وليد شوقي الحمادي٥٧٥

وليد عائض عبد الله طاهر ٥٧٦

وليد عايض عبد الرحمن٥٧٧

وليد عبد ربه قحطان٥٧٨

وليد علي الجبري٥٧٩

وليد علي شائف جار الله٥٨٠

وليد فيصل العليبي٥٨١

وليد فيصل شديوة٥٨٢

وليد محمد المخالفي٥٨٣

وليد محمد يحيى الرويشان٥٨٤

ياسر صالح سليم٥٨٥

ياسر صالح صالح عزان٥٨٦

ياسر عبد الله حسين األكوع٥٨٧

ياسر علي الجراش٥٨٨

ياسر محمد الصيلمي٥٨٩

ياسين عمر أحمد البركاني٥٩٠

يحيى صالح احمد اسماعيل٥٩١

يحيى صالح احمد جميل٥٩٢

يحيى صالح الموجاني ٥٩٣

يحيى صالح دويد٥٩٤

يحيى عباد علي الرويشان٥٩٥

يحيى عببد االله يحيى المجهلي٥٩٦

يحيى عبده مشرح٥٩٧

يحيى علي عبد الله السمع٥٩٨

يحيى محمد الهمداني٥٩٩

يحيى محمد شاص٦٠٠

يحيى هادي صالح الخباني٦٠١

يحيى يحيى امين الرويشان٦٠٢

يعقوب عبد الرحمن عقالن٦٠٣

يوسف حسين حسين االجرب٦٠٤

يوسف حسين دبيش٦٠٥

يوسف عادل العماد٦٠٦

يوسف عبده احمد الجحدري٦٠٧

يوسف هزاع مجيدع٦٠٨

االســـــــــــــــــمم

محمد ناجي علي هادي قيران٧٠

معاذ عبد الملك مرزوق العرار٧١

مهدي احمد الهمداني٧٢

يحيى بدر ناجي الرويشان٧٣

يحيى حسن احمد الرويشان٧٤

يحيى حسن علي العماد٧٥

صالح عبد ربه عبد الرب الهياشي٧٦

عبده سعد الدباء٧٧

صدام احمد رزق عبيد٧٨

خالد علي يحيى الحاضري٧٩

محمد احمد الهمداني٨٠

مجهول٨١

مجهول٨٢

مجهول٨٣

مجهول٨٤

مجهول٨٥

مجهول -اشالء٨٦

االســـــــــــــــــمم

مجهول -اشالء مع الوجه٨٧

مجهول الهوية٨٨

مجهول الهوية٨٩

مجهول الهوية٩٠

االســـــــــــــــــمم

مجهول الهوية٩١

مجهول الهوية٩٢

مجهول الهوية٩٣
مجهول الهوية٩٤

االســـــــــــــــــمم

مجهول الهوية٩٥

مجهول الهوية٩٦

مجهول الهوية٩٧

مجهول الهوية٩٨

مجهول الهوية٩٩

مجهول الهوية١٠٠

مجهول الهوية١٠١

مجهول الهوية١٠٢

مجهول الهوية١٠٣

مجهول الهوية١٠٤

مجهول الهوية١٠٥

مجهول الهوية١٠٦

مجهول الهوية١٠٧

مجهول الهوية١٠٨

مجهول الهوية اشالء١٠٩

مجهول الهوية(اشالء)١١٠

مجهول الهوية(اشالء)١١١

االســـــــــــــــــمم

مجهول الهوية١١٢

مجهول الهوية١١٣

مجهول الهوية١١٤

مجهول الهوية١١٥

االســـــــــــــــــمم

مجهول الهوية١١٦

مجهول الهوية١١٧

مجهول الهوية١١٨

مجهول الهوية١١٩

االســـــــــــــــــمم

مجهول الهوية١٢٠

مجهول الهوية١٢١

مجهول الهوية١٢٢

مجهول الهوية١٢٣

مجهول الهوية١٢٤

مجهول الهوية١٢٥

مجهول الهوية١٢٦

مجهول الهوية١٢٧

مجهول الهوية١٢٨

مجهول الهوية١٢٩

مجهول الهوية١٣٠

مجهول الهوية١٣١

مجهول الهوية١٣٢

مجهول الهوية١٣٣

مجهول الهوية١٣٤

مجهول الهوية١٣٥

عبد الرحمن محمد مداعس١٣٦
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