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  تقریر خاص بشان أوضاع حقوق اإلنسان لألقلیات في العراق

   یوما٦٠ أي خالل ١٠/٨/٢٠١٤ و ١٠/٦/٢٠١٤للفترة الواقعة بین 

  من خالل الرصد و المتابعة المیدانیة و توثیق المعلوماتمنظمة حمورابي لحقوق اإلنسان الذي جاء بجھود 

  :ویمكن تحید ثالثة مراحل من االنتھاكات

 بعد احتالل المسلحین اإلرھابیین لمدن الموصل و تكریت وتلعفر/ لى المرحلة األو.   
  بعد احتالل المسلحین اإلرھابیین لمدینتي زمار و سنجار/ المرحلة الثانیة.  
  بعد احتالل المسلحین اإلرھابیین لقضائي الحمدانیة و تلكیف و النواحي و البلدات و القرى التابعة لھما ضمن / المرحلة الثالثة

 .المنطقة الشرقیة و الجنوبیة الشرقیة من سھل نینوى.

  قائمة االنتھاكات التي تعرضت لھا األقلیات العراقیة و بعض المكونات األخرى 

التھدید بالقتل و المالحقة و االختطاف و االغتصاب و التغییب و السلب و االستیالء على الممتلكات و منع الخدمات العامة و السبي و 
العوائل كدروع بشریة و منع أي معونات عنھم و كذلك االمتناع عن استقبال المرضى في المستشفیات و المراكز الصحیة و اعتماد بعض 

وكذلك فرض نوع معین من المالبس للرجال و إجبارھم على إطالق لحاھم و منع ) النقاب على النساء(فرض ما یسمى باللباس الشرعي 
  .اھي كل مظاھر التسلیة البریئة في المق
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  بعد احتالل المسلحین اإلرھابیین لمدن الموصل و تكریت وتلعفر / المرحلة األولى

 و كأنھم غیر معنیین بأیة ١٠/٦/٢٠١٤ من احتالل المسلحین اإلرھابیین لمدینة الموصل في الیومین األول و الثانيلقد بدا الوضع في 
وحسب معلومات موثقة أن المسلحین بدأوا )  التركمان الشیعة، االیزیدیونالمسیحیون، الشبك،(خطوات یمكن أن تلحق األذى باألقلیات 

   .بتنفیذ انتھاكاتھم المعدة سلفا منذ الیوم الثالث الحتالل المدینة

األمر الذي دفع العدید من العوائل إلى النزوح باتجاه مناطق اربیل و سھل نینوى و دھوك، وھنا بدا المسلحون ینفذون سیاسیة تجرید 
ومن أجل االستدالل على ما جرى في ھذا الشأن یمكن اإلطالع على ( ازحین من كل ما حملوه معھم من ممتلكات ثمینة و حاجات خاصة الن

  .)  المرفق بھذا التقریر١الجدول رقم 

 من شھر حزیران١٢ و ١٠ في یوم ون بخطف و قتل عشرات  من االیزیدیین في الموصل و تكریت و جبل حمرینقام المسلح  
 على ھذه اإلطالع و یمكن  أشخاص، ٩ أسماءو قد وثقت المنظمة  جنودا في المناطق الحدودیة أو سجناء  قسما منھم كانوا٢٠١٤
 . و المرفق بھذا التقریر)٢( في الجدول رقم األسماء

   لقضاء تلكیف و  التابعتین شریخان شخصا في قرى قبة و٣٠قام المسلحون بالھجوم على قرى تركمانیة و شبكیة، حیث قتل 
 التي اغلبھا من التركمان  قریة الشمسیاتإلى  أیضا، وتم التعرض و تم تفجیر الحسینیات و المراكز الدینیة فیھا، نساء٥اختطاف 
   .٢١/٦/٢٠١٤ شخص بتاریخ ٢٥نمرود حیث تم اختطاف  القریبة من ناحیة الشیعة و
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 اللتین كانتا تعمالن في دار لألیتام و الفتاتین سارة و ھالة و ٢٨/٦/٢٠١٤ یوم لمسلحون الراھبتین عطور و مسكینتالقد اختطف ا 
 .الطفل أرام و تم إیداعھما في سجن بادوش غیر انھ تم إطالق سراحھما بعد أكثر من أسبوعین على اختطافھما

 
  لطب النووي لكونھا  كانت المریضة سعاد زیا میخا على موعد مع الجرعة الكیماویة في مستشفى األورام وا٢٩/٦/٢٠١٤یوم

مصابة بمرض سرطان الثدي وكانت برفقة زوجھا زھیر أوراھا داود حیث منعتھم مجموعة من مسلحین من الوصول ألخذ العالج 
لمراجعة    وتكررت الحالة معھم مرة أخرى عند تلقیھم اتصاال. ولم تنفع التوسالت معھم بل بالعكس ھددوھم بالقتل إذا لم یرجعوا 

ه لغرض استالم كرسي المعوقین والتي تبرعت بھ إحدى المنظمات اإلنسانیة للمرضى وعند استالمھ للكرسي و المستشفى أعال
 ،  الذي استلمھ بذریعة إنھم مسیحیونالعودة إلى المنزل تعرضت ھذه المجموعة لناقل الكرسي  وأجبرتھ على إعادتھ من المكان

 على طرفي الجسر الثالث وان اثنین منھم لم یكونوا ملثمین وكانوا یتحدثون وذكر السید زھیر اوراھا بان ھذه الواقعتین حصلت
 .١٤/٧/٢٠١٤علما إن المریضة توفیت بتاریخ . بالعربیة الفصحى وغیر واضحة 

  إذ ١٦/٧/٢٠١٤بدا المسلحون اإلرھابیون في وضع إشارات لعزل دور األقلیات من مسیحیین و شبك و آخرین ابتداءا من یوم 
 بمعنى إن ساكنھا من الرافضة أي الشیعة ) ر(على الدار بمعنى إن ساكنھا نصراني أي مسیحي أو حرف ) ن(عون حرف كانوا یض

  نتیجة ھذه التأشیرات على الدور و ما صاحبھا من تبلیغات عبر مكبرات الصوت بان أمام المسیحیین فرصتین ال ثالث لھما أما
 من شھر ١٩و١٨و١٧ثیر من العوائل المسیحیة إلى النزوح بكثافة خالل األیام إشھار إسالمھم أو دفع الجزیة مما اضطر الك

 وخالل ذلك جرى تسلیب تلك العوائل من كل ما ، عائلة١٠٠٠ من أكثر بلغت أعدادھمو تؤكد مصادرنا بان  ،٢٠١٤حزیران لعام 
 .حملوه بما فیھا المستمسكات التي تؤكد على ھویتاھم

 ا یعرف بشعائر إعالن التوبة و شملوا بذلك كل الموظفین و العسكریین و أساتذة جامعة الموصل و قد أقام المسلحون اإلرھابیون م
 .تمت ھذه الشعائر في بعض المساجد و كرروا ذلك لعدة أیام مقابل اإلفراج عنھم
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  فاء في الموصل في حي الش    على تمثال السیدة مریم العذراء من أعلى كنیسة الطاھرة٢١/٦/٢٠١٤یوم السبت  االعتداء
 .بالتزامن مع تھدیم تمثالي المال عثمان الموصلي و الشاعر أبو تمام

  الذي تعود جذور تأسیسھ إلى الحقبة األشوریة و ھو یضم الكثیر من ٢٠/٧/٢٠١٤احتل المسلحون دیر مار بھنام یوم 
 .وا الدیر بھ المخطوطات و الكنوز األثریة و ال یعرف حتى أالن كیف یتصرف المسلحون الذین احتل

  باالغارة على حقول دواجن في قضاء الحمدانیة و نھبوا اآلالف من الدجاج و ٢٠/٧/٢٠١٤قامت مجموعات من المسلحین یوم 
نقلوه إلى الموصل كما احتجزوا سبعة عاملین في ھذه الدواجن و البیوت الزراعیة لكنھم أفرجوا عنھم بعد ساعات من التحقیق 

 .) المرفق بھذا التقریر٣ئي على الخسائر یرجى مراجعة الجدول رقم لالستدالل اإلحصا(معھم
  النبي یونس ، النبي  (٢٤/٧/٢٠١٤أقدم المسلحون اإلرھابیون على نسف و تھدیم عدد من المقامات و األضرحة ابتداءا من یوم

 .)جرجیس، النبي دانیال،النبي شیت وأضرحة أخرى
  كنیسة في الموصل طقوس أو صلوات أو قدادیس وقد تعرضت كنیسة ةد أی لم تشھ١٠/٨/٢٠١٤ إلى على ١٠/٦/٢٠١٤منذ 

العبث بموجوداتھا من الوثائق و المخطوطات و كذلك الصور و الرسوم و المداھمة و الحرق ومطرانیة السریان الكاثولیك  إلى 
  .٢١/٧/٢٠١٤التماثیل بتاریخ 

 لى التطوع في صفوفھم و أقاموا من اجل ذلك معسكرات تدریب لھم مع اجبر المسلحون اإلرھابیون الكثیر من الفتیان و الشباب ع
  .غسل أدمغتھم بمحاضرات تحاول أن تؤكد مشروعیة الجرائم التي یرتكبوھا

  شاب و رجل من تلعفر كما قاموا بعزل الرجال عن النساء في العوائل و تم ٥٠٠قام المسلحون اإلرھابیون باختطاف أكثر من 
  .یات على الزواج من بعض المسلحین في ما یعرف بجھاد النكاحإجبار عدد من الفت
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  قطع المسلحون الحصة التموینیة من مكونات المسیحیین و الشبك و التركمان و االیزیدیین و تم إبالغ وكالء الحصة التموینیة
  .بإبالغ المواطنین من ھذه المكونات بعدم مراجعة مخازن تموین الحصة

 ٢٠/٧/٢٠١٤إلعالنات الضوئیة و أمروا بإزالتھا في موعد أقصاه ألغى المسلحون جمیع ا. 
 بذریعة أنھا كتب غیر ١٩/٧/٢٠١٤ بتاریخ شھدت ساحة العروبة في الموصل عملیة حرق آلالف من الكتب العلمیة و األدبیة 

 .دینیة
 ذلك إلى قطعان الماشیة التي سیطر أكد متابعون للشأن االقتصادي في مدینة الموصل وجود انخفاض حاد في أسعار اللحوم و عزوا 

علیھا المسلحون و بدأوا في عرض لحومھا بأسعار مغریة جدا غیر إن اغلب العوائل الموصلیة رفضت الشراء عادة إیاھا مواشي 
 .مغتصبة و مسروقة 

  ة عدد من  على ید مسلحین من خالل مداھم٢٠/٧/٢٠١٤تعرضت سبع نساء للخطف في حي الجماسة في الموصل ابتداءا من
 و ھي ربة بیت و حسب أخر ١٩٧٠البیوت و إتمام عملیة الخطف و من بین النساء المخطوفات شاھة احمد خلف الشرابي تولد 

  .المعلومات ان النساء السبعة المختطفات على ید المسلحین موجودات حالیا في قلعة تلعفر
  ١٨ و ١٧ و ١٦ األیام سھل نینوى و اربیل و دھوك خالل  عائلة مسیحیة نازحة من الموصل إلى مناطق١٥٠٠وصول أكثر من 

  .تموز فقط حیث تم تسلیبھم كل المستمسكات و األموال التي حملوھا معھم

  بعد احتالل المسلحین اإلرھابیین لمدینتي زمار و سنجار / المرحلة الثانیة

 تمثلت بقتل أكثر من ٢٠١٤سبوع األول من شھر آب لقد تعرضت ھاتین المدینتین ألبشع أنواع االنتھاكات منذ احتاللھما في األ 
 ٥/٨/٢٠١٤ ابتداءا من یوم شخص ألف ٢٠٠ ایزیدي و نتیجة الضغط العسكري للمسلحین اإلرھابیین اضطرت أكثر من ٥٠٠
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ل في الیوم األول و عشرات من المسنین من الرجا طفال من الرضع ٧٠ من أكثر حیث مات إلى النزوح باتجاه سفح جبل سنجار
 . حیث انقطعت بھم السبل و لوال إلقاء المعونات الغذائیة علیھم من الجو لمات أكثرھم و النساء،

  فتاة و امرأة بما ٢٠٠سجلت األوضاع االجتماعیة في زمار و سنجار وفاة العدید من األطفال و النساء بینما تم اقتیاد أكثر من 
  .مدینة الرقة السوریة و تزویج أخریات إلى مسلحینیعرف بالسبي و تم بیع بعضھن في الموصل و كذلك في 

 إن ھناك أالن العدید من االیزیدیین النازحین المنتشرین في الغابات و البساتین و ال یعرف مصیرھم حتى أالن.  
 ارج البالدتجمعت أعداد من االیزیدیین عند نقطة الحدود بین العراق و تركیا في منطقة إبراھیم الخلیل على أمل النزوح إلى خ 
  إلى معسكر الھول في ٢٠١٤ عائلة ایزیدیة بعد احتالل المسلحین لسنجار في األسبوع األول من شھر آب ١٥٠سیق أكثر من 

 .األراضي السوریة و ال یعرف مصیرھم
  

التابعة بعد احتالل المسلحین اإلرھابیین لقضائي الحمدانیة و تلكیف و النواحي و البلدات و القرى  / المرحلة الثالثة
  لھما ضمن المنطقة الشرقیة و الجنوبیة الشرقیة من سھل نینوى

 
  لقد تعرض سكان ھذه المنطقة منذ األیام األولى الحتالل الموصل إلى انتھاكات تمثلت في قطع خدمات الماء و الكھرباء عنھا

رشیدیة و السالمیة حیث اخذوا  ال الماء المغذیة لمناطق سھل نینوى فيإسالة مصادر بعد سیطرة المسلحین على موقعي
  .یتحكمون بھاتین الخدمتین
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  إن التصعید الرھیب في االنتھاكات التي تعرض لھا سكان سھل نینوى تمثل بالدرجة األساس في احتالل المسلحین لقضائي
بیة الشرقیة  و سیطرتھم بصورة كاملة على المناطق الجنوبیة و الجنو٧/٨/٢٠١٤الحمدانیة و تلكیف و نواحیھما بتاریخ 

 .من المنطقة 
  العبث و التدمیر لكل الشواخص و المعالم التراثیة التي تمثلھا الكنائس في ھذه المنطقة حیث أفید من أتالف و تدمیر أكثر

  . مخطوطات ذات أھمیة تراثیة عالیة١٥٠٠من 
 ٢٠٠ظتي اربیل و دھوك أكثر من لقد بلغ عدد النازحین من سھل نینوى باتجاه أقصى شمال المنطقة و كذلك باتجاه محاف 

  .ألف نازح
  تؤكد معلومات وثیقة إن المسلحین اقتحموا اغلب البیوت المتمیزة للمسؤولین و األثریاء في قضائي الحمدانیة و تلكیف و

 .إن بعضھم اتخذھا مقرا و سكنا لھم 
 مغادرة منازلھم و إفراغھا من عمل المسلحون على تقدیم وقود السیارات لعدد من العوائل في أطار تحریضھم على 

  .ساكنیھا، و قد حصل ذلك في أكثر من بلدة و قریة كان المسلحون قد سیطروا علیھا
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  )١(جدول رقم 
  

حي  ( سیطرات في داعش من قبل تسلیبھم  من الذي تم٢٠١٤/تموز  19-18-17 لالیام جدول بالخسائر والمسروقات من نازحي الموصل
  ) كوكجلي وسیطرة عویزةوب العربي والسادة

  من المسروقات العنوان السم الثالثي
 المصوغات الذھبیة 

 المسروقات األخرى المسروقات المالیة

باسم صبیح 
 جرجیس القھوجي

حي /الموصل
 المثنى

  1991مودیل82909سیارة نوع نیسان سني  الف دینار500,000 
 كامیرة سوني+5موبایل عدد+البتوب 

عبد هللا جمیل عبد 
 هللا

  محل تورنا مع محتویاتھ2+ اثاث منزل كاملة ملیون7,000,000 غرام510 حي النور/الموصل
 اجازة سوق 

 جوازات سفر   البلدیات/الموصل فاتح غانم فتوحي

  ملیون4,000,000 ثقال5،1 الصدیق/الموصل سعد عادل سعید

سعد هللا جمیل عبد 
 هللا

  ریكيدوالر ام4,200-1 ثقال6،5 الدركزلیة/الموصل

 الف دینار200,000- 2
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بولص سفر بولص 
 بنیامین

  ملیون 8,000,000-1 مثقال40 الموصل

 دوالر امریكي32- 2

 2موبایالت عدد  
 البطاقة الذكیة للتقاعد 

حي  /الموصل ھالل ملكي شمعون
 المیثاق

  الف دینار250,000 غرام 22

موصل /الموصل غسان موسى مرتا
 الجدیدة

  رالف دینا500,000 غرام15

نھا كامل مجید حنا 
 االسود

   غرام 8 الرفاعي/الموصل

درید رمزي عبد 
 الرحیم

 1981المودیل 12986الرقم مالیبو سیارة نوع   االندلس/الموصل

بدریة حبیب عبد 
 االحد

 2سیارة عدد  الف دینار134,000  البلدیات/الموصل

 1992المودیل 79519لرقمصالون ا كورال تویوتا   الدركزلیة/الموصل بشار حكمت یعقوب

 بطاقة السكن الخضراء االصلیة ملیون دینار1,000,000  الدركزلیة/الموصلحكمت یعقوب 
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 یوسف

اثیر سعید سلیم 
 جروق

 الب توب+ موبایل  ملیون دینار 2,000,000  التأمیم/الموصل

ثالثة ملیون  3,760,000  العربي/الموصل فیصل جمیل صفو
 وسبعمائة وستون دینار

 5وبایل عدد م

 مستلزمات االطفال+غذائیة مواد+العائلة البسة+موبایل الف دینار450,000  النور/الموصل فواز حازم داؤد

  1992المودیل 80066سیارة نوع رینوالرقم الف دینار 700,000  النور/الموصل انعام جمیل صفو
  مواد غذائیة+مالبس +موبایل 

كرم حمید مجید 
 سرسم

  دوالر امریكي 30,000-1 غرام 250 الدواسة/الموصل

 ملیون10,000,000- 2

2موبایل عدد  
  بطاقة تموینیة+  جنسیة عراقیة 

 وثمانمئة ملیون1,800,000  الرحمة/الموصل داؤد سلیمان وسیم
 الف دینار

 1موبایل عدد  

فوزي فتوحي 
 طوبیا

المودیل   63418سیارة نوع اوبل استرا الرقم  دوالر امریكي1000 غرام 8 الشفاء/الموصل
1993  

  جھاز موبایل نوع كالكسي 2+البتوب 
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صالل ودیع عبد 
 االحد

  دوالر امریكي2,000-1  المیدان/الموصل

 الف دینار 380,000

 

امیرة جرجیس 
 سلومي

  ھویة االحوال المدنیة الف دینار 250,000  الربیع/الموصل
 حقیبة ید نسائیة 

 2موبایل عدد  الف دینار 900,000 مثقال 4 الصدیق/الموصل قیس نعوم یوسف

 1موبایل عدد  ملیون1,000,000 مثقال 17 الصدیق/الموصل سامیة یوسف نعوم

متي  بھنان سعد
 سلیمان

  2013سیارة نوع سي كي مودیل  ملیون5,000,000 غرام 20 النور/الموصل
سنویة السیارة  

نوع نوكیا مع كالكسي 2موبایل عدد  
 الدار مع االثاث 

 عشرون ملیون20,120,000  الشفاء/الموصل  بھنامنشوان ایلیا
 ومائة وعشرون الف دینار

 المحل مع المحتویات+ مع االثاث  الدار

  البتوب+ وكالكسي نوع نوكیا 2موبایل عدد ملیون30,000,000 غرام 400 المیدان/الموصل موفق متي سلیمان
  المحل مع المواد+ الدار مع االثاث 

 المحل مع المواد+الدار مع االثاث  ملیون دینار 85,000,000  الشفاء/لالموص شامل ایلیا بھنام
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شارع /الموصل رمزي فاروق عیاد
 خالد بن الولید

اربعة ملیون 4680000موبایل متعددة الفئات بقیمة  كارتات الف دینار760,000 
 وست مئة وثمانین الف

سد /الموصل نھاد یلدا حنا
 بادوش

   دینارملیون10,000,000 غرام 150

ھارون   أدور
 شلیمون

ملیون ثمن بیع 75,000,000  المنصور/الموصل
 الدار

 

  ملیون دینار3,000,000 مالیین 3ذھب بقیمة  االخاء/الموصل زیاد سمیر كامل

 البیت مع االثاث الف دینار100,000  االخاء/الموصل منور سالم متي

موصل /الموصل سمیر كامل یعقوب
 الجدیدة

 10ذھب بقیمة 
 مالیین

 ھویة االحوال المدنیة ملیون دینار3,000,000

ھویات االحوال +الف100000موبایل سامسونج بقیمة  ملیون دینار5,000,000 حلقات الموصل رائد سمیر كامل
 2الموبایل عدد 

عبد  العزایم أبو
 السید طونى

  ملیون دینار5,000,000-1 غرام 250 البكر/الموصل

 یكيالف دوالر امر10,000- 2

 2موبایل عدد 
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عواطف جمیل 
 شمعون

  1موبایل عدد  الف دینار300,000  الساعة/ الموصل
 ھویة االحوال المدنیة 

  دوالر امریكي50,000-1  فلسطین/الموصل سامي یونان متي

ملیون ومئتان 1250,000- 2
 وخمسون الف دینار

 2012المودیل 58948سیارة جیلي سي كي الرقم  
 اجھزة مكائن +2عدد موبایل +3الب توب عدد

  حالقة
 ھویة احوال مدنیة لرب االسرة 

المھندس/الموصل حكیم حكمت بحو
 ین

 الحریق وفقدانھ باضرار اصابة المنزل الف دینار150,000 غرام 20

سعدیة ابراھیم 
 سعید

 2موبایل عدد  دوالر امریكي 50 مثقال 15 المثنى/الموصل

قیس سمیر جان 
 عزیز

  1985المودیل  29547 اودي الرقم سیارة   الصدیق/الموصل
  محل تورنة في الصناعة+ الدار مع االثاث 

عالء جبرائیل 
 یعقوب

  دوالر امریكي 5000-1 غرام 80 دومیز/الموصل

 الف دینار 600,000- 2

المودیل 28724سیارة نوع سوبر ابیض الرقم
1987  

  البطاقة التموینیة+بطاقة سكن 

  دوالر امریكي3700 رامغ25 المثنى/الموصل بسمة سعید داؤد
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 4موبایل عدد  الف دینار150,000  الوحدة/الموصل خالد نعیم جرجیس

ولید الیاس یعقوب 
 خضر

موصل /الموصل
 الجدیدة

ملیون وسبع 1,750,000-1 مثقال 17
  مائة الف

 دوالر امریكي115 - 2

 

 ھاردات+البتوب  دوالر امریكي 30  الشفاء/الموصل جالل بنیامین ھرمز

  دوالر امریكي 5,000-1 غرام 160 سومر/الموصل  فیصل الیاسنمیر

ملیونیین 2,600,000- 2
 وست مائة الف

 البطاقة التموینیة+بطاقة سكن 

-النمرود/ الموصل جاكلین الیاس داؤد
 الخضر

 المنزل مع االثاث الف دینار 500,000 مصوغات ذھبیة

اسطیفان  سفیان
 شمعون

  دار مع االثاث ر امریكيدوال 3000 غرام 25 البكر/الموصل
  3موبایالت عدد 

ریاض جبرائیل 
 یعقوب

+ بطاقة تموینیة + بطاقة ذكیة + جنسیة عراقیة + جوازات   ملیون9,000,000-1 غرام 150 الشفاء/الموصل 
 بطاقة سكن
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 دوالر امریكي 4,000- 2

 محالت 5+ الدار  + جلیوخان  فيارض سكنیة  ملیون دینار10,000,000 غرام 250 الرفاعي/الموصل داؤد انطوان صباح

ملیون وثمان 1,800,000 مثقال 30 الشفاء/الموصل ایاد طارق الیاس
 مئة الف دینار

3عدد  كالكسي موبایل نوع  
 مالبس متنوعة شتویة وصیفیة 

ملیون وخمس 1,500,000 غرام 20 الساعة/الموصل عیسى وردة مرقس
 مائة الف دینار

 مالبس متنوعة+ 1موبایل عدد 

موفق عبد الكریم 
 یوسف

ثالث مالیین 3,200,000 مثقال 118 الغفران/الموصل
 ومائتین الف دینار

 سیم  +2موبایل عدد +1995سیارة كولف مودیل
  3كارت عدد 

 الدار مع االثاث 
شھادة جنسیة +عمر صباح  بأسم جواز سفر الف دینار100,000 غرام 80 المثنى/الموصل میخا ھندي صباح

  ویدا حازمھ بأسم عراقیة
  4موبایل عدد 

موصل /الموصل ھالل شمعون بشیر
 الجدیدة

 مالبس+حقائب +موبایالت  ملیون7,000,000 غرام 65

بسام الیاس 
 خضوري

المودیل  30993الرقم  قمارة سیارة نوع مازدا دبل الف دینار 225,000  العربي/الموصل
20007  

  جوازات + سجالت خاصة بلعمل  + 1موبایل عدد
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 4فر عدد سجواز 
وسام حبیب 

 جبرائیل ابراھیم
ملیونیین 2,250,000 غرام 30 العربي/الموصل

 ومائتین وخمسین الف دینار
 4موبایل عدد 

بھیجة نوري 
 فتوحي

 1موبایل عدد  دوالر امریكي 900 غرام 5 المثنى/الموصل

ماجد كامل سعید 
 نعوم بنود

 الب توب صغیر + 4عدد موبایل  الف دینار 500,000 غرام 40 الشفاء/الموصل

فؤاد یوسف 
 خوشابة

ملیون وثمان  1,800,000 غرام 150 العربي/الموصل
 مئة الف دینار

دار كامل مع االثاث  
  2موبایل عدد 

  دوالر امریكي 245-1 غرام 600 االخاء/الموصل مھند حمید خلیل

 ملیون 4,000,000- 2

 

صبحي رزق هللا 
 سمعان

موصل /الموصل
 الجدیدة

  دوالر امریكي 2,500-1 مثقال 9

 دینار 1750- 2

 البطاقة التموینیة+ ھویة االحوال المدنیة 

  بطاقة السكن الخضراء ملیون 8,000,000 مثقال 20- الزھور/الموصل فائزة نجیب یعقوب
 موبایل 
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 حي المشراق

حي /الموصل حسام سالم داؤد
 المشراق

 2موبایل عدد  الف دینار 200,000 قطعة 2

 2البتوب عدد + 4موبایل عدد  ملیون9,000,000 مثقال 20 الدواسة/الموصل ونھاني ملكي شمع

صوفیا مزجو 
 یوسف

 3موبایل عدد ملیون 40,000,000 مثقال 40 الدواسة/الموصل

ھالة یعقوب نجم 
 عبو

 الف دینار 320موبایل نوع اكس سفن سعره  الف دینار60,000  السكر/الموصل

فائز كامل سعید 
 نعوم بنود

  الف دینار 750,000 غرام 150 الشفاء/وصلالم

ھیثم یعقوب نجم 
 بابا الوس

  ملیون دینار 3,000,000 غرام 20 الصدیق/الموصل

أمجد یوسف 
 خوشابا

 3محل عدد + دار مع االثاث كامل    االخاء/الموصل
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ادور كریم عبو 
 السمعان

  دوالر امریكي 700-1  السكر/الموصل

 الف دینار 300,000- 2

 

جرجیس  مانتینكلی
 متي االكزیر

ملیون وست 18,600,000  الزھور/الموصل
 مئة الف دینار

 

عدنان عبد االحد 
 موسى

  ملیون 25,000,000 مثقال 40 السكر/الموصل

ادور قومي عبد 
 النور

ملیون  2بضاعة مواد صحیة بقیمة + اثاث منزل كاملة    المنصور/الموصل
 دینار

  اثاث ومحتویات المنزل   اعةالس/الموصل ماجد سعید بھنام
  1100بضاعة في محل العمل السرجخانة بقیمة 

 )ازیاء نسائیة(دوالر امریكي
 تسلیب اثاث الشقة مع الشقة   الخضراء/الموصل شذى سعید بھنام

غسان حبیب 
 اسكندر

 اثاث البیت ومحتویات واثاث الكنیسة   الفیصلیة/الموصل

   ملیون7,000,000-1 غرام 250كیلو و1 الطیران/ الموصل سعاد سلیم شاوي
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 دوالر امریكي4,400- 2

  الف دینار 300,000-1 غرام 250كیلو و1 الطیران/الموصل نعمت فرج نعوم

 دوالر امریكي 2,200- 2

 اغراض بیتیة+ مالبس 

 2007مودیل 19116سیارة نوع كوروال الرقم  دوالر امریكي10,000  البلدیات/الموصل راكان بطرس بھنام

  ملیون 85,000,000  البلدیات/الموصل مت ناظم شعیاعص

صبیح خضر 
 منصور

مار /الموصل
 اشعیا

 2موبایل عدد  الف دینار700,000 حلقة ذھب

 البطاقة التموینیة ملیون2,000,000 حلقة ذھب+ صلیب  الساعة/الموصل میخا فتوحي رجاء

 جوزیف جورج
 ملكون كریكور

اربعة ملیون 4,150,000 غرام 40 الدركزلیة/الموصل
 ومائة وخمسون الف دینار

ھویة االحوال المدنیة  
  الدار مع االثاث+2موبایل عدد 

جرجیس نعیم 
 جرجیس

 2موبایل عدد  الف دینار 150  الوحدة/الموصل

 جوازات السفر   المیدان/الموصلرائد جبرائیل نیسان 
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 الحداد

شكیب جبرائیل 
 یعقوب

حي /الموصل
 االعالم

   امریكيدوالر1-3,000 

ملیونیین 2,400,000- 2
 واربع مئة الف دینار

 

وعد هللا ابراھیم 
 بھنام

  دوالر امریكي 700  الخضراء/الموصل

  الف دینار500,000 غرام 200 الشفاء/الموصل مكرم ظریف جید

  الدار بكافة محتویاتھ ملیون 15,000,000 مثقال 30 البرید/الموصل داؤد حنا نجاة خضر
  1موبایل عدد + 1عددجھاز الب توب 

وادي /الموصل فواز الیاس خضر
 حجر

 2011مودیل 386الرقم  جارجر سیارة نوع دوج دوالر امریكي2,200 

كوركیس  ھیفاء
 یوسف

 موبایل الف دینار 150,000  الموصل

 موبایل نوع كالكسي الف دینار200,000  الشفاء/الموصل زیاد طارق الیاس
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موفق جرجیس 
 یوسف

  ملیون دینار  ثنىالم/الموصل

 2موبایل عدد   المثنى/الموصل میخا ھندي ھیفاء

موصل /الموصل اكرم سعید منصور
 الجدیدة

  الف دینار400,000 

  2008المودیل  42912نیسان صالون الرقم  سیارة  محبس نسائي العربي/الموصل فواز سالم جرجیس
 نسائیة_اطفال_--مالبس رجالیة+ موبایل  

 سنویة السیارة 
داؤد  الیاس خضر

 حنا
خمس ملیون 5,200,000 غرام 50 الموصل

 ومیتین الف دینار
 وسوني كالكسي نوع 2موبایل عدد  

 الدار مع االثاث 

زید عامر امین 
 داؤد

  اركسون موبایل سوني ملیون دینار1,000,000  المثنى/الموصل
 الدار مع ممتلكاتھ 

كرم حازم فیلیب 
 كوركیس

المودیل  1348سیارة ھیونداي سوناتا الرقم  ملیون دینار 3,000,000  البرید/الموصل
2010  

 جھاز ایباد +2موبایل عدد+1جھاز الب توب عدد
  3عدد 

 المنزل مع كافة محتویاتھ 
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عمر عبد الكریم 
 یوسف

شقق /الموصل
 الخضراء

  ملیون دینار 2,000,000 غرام 15

عبد الكریم یوسف 
 سعید

شقق /الموصل
 الخضراء

  ملیون دینار 2,000,000 مثقال 54

صفوان جالل حنا 
 توما

  اركسون جھاز موبایل نوع سوني   االندلس/الموصل
 الدار مع ممتلكاتھ 

عمار یوسف سلیم 
 قریشات

شقق /الموصل
 الخضراء

ملیون ومائتان  1,250,000 غرام 10
 وخمسون الف دینار

 1983المودیل  7271سیارة برازیلي الرقم  
 سنویة السیارة+ سند االرض + سند الشقة  

 برج انترنیت + االجھزة الكھربائیة + اثاث الشقة
 2حاسبات مكتبیة عدد +

المودیل  22218صالون الرقم  سبرتل كرایزلر   خزرج/الموصل نوار سعد هللا الیاس
2008  

 كافة اثاث المنزل 
النبي /الموصل یاقین عبودي زیاد

 جرجیس
 3اجھزة موبایل عدد الف دینار 750,000 

المھندس/الموصل  ابراھیم ابلحدفضیل
 ین

  جوازات السفر+ ھویة االحوال المدنیة   غرام 15
 الدار مع كافة اثاثھ 
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سوزان جورج 
 ملكون

الموصل 
 الدركزلیة/

ملیون وخمس 1,500,000 غرام 5
 مئة الف دینار

 2موبایل عدد 

ناحیة /الموصل خالد الیاس داؤد
قریة -النمرود

 الخضر والبساطلیة

  المودیل  18904بك اب الرقم  داتسن وعسیارة ن
1980  

مسكن مع محتویاتھ  
 طن 7+طن حنطة 20مخزن حبوب یحتوي

  مركب+ طن كیمیاوي یوریا 7+شعیر
 40محرك كھربائي +مضخة ماء  +4محالت عدد 

 حصان
قومي عبد النور 

 حنا
 المنزل مع كافة محتویاتھ   المنصور/الموصل

سمیر عیسى 
 كرومي مسكوني

 الدار مع كافة محتویاتھ   كرالس/الموصل

 مالبس رجالیة+ موبایل  الف دینار500,000  العربي/الموصل سالم جرجیس نعوم

بسام اسماعیل 
 فتوحي ابلحد

المجموع/الموصل
 ة الثقافیة

  الدار مع كافة محتویاتھ  
 موبایل 
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 8000000ة مصادرة اثاث المنزل من قبل المسلحین بقیم   الصدیق/الموصل خالد ابراھیم یوسف
 ملیون

میخائیل متي 
 سلیمان الختیار

 جھاز فانوس نوع ال جي+2موبایل نوع نوكیا عدد    النور/الموصل

المجموع/الموصل دیار فضیل عیسى
 ة الثقافیة

  الف دینار950,000 غرام 9

فراس عبد هللا 
 جمیل ھندي

  ملیون6,000,000 مثقال 20 المثنى/الموصل

ایمان جمیل رفو 
 نعومي

خمسة ملیون  5,500,000 مثقال 30 المثنى/لموصلا
 وخمس مئة الف دینار

 

سناء جمیل ھندي 
 توما

  ملیون 2,000,000 مثقال 15 المثنى/ الموصل

المھندس/الموصل ھدى جمیل نعیم
 ین

  الف دینار400,000 

 معمل نجارة في الدواسة+ المنزل مع االثاث    دومیز/الموصل نذیر متي حجو
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 حي الصحة

 في صناعة كوكجلي تورنة محل+المنزل مع كافة محتویاتھ    الحدباء/الموصل مقداد سالم داؤد

خالص افرام 
 سیمون

   مثقال 5 الدركزلیة/الموصل

المجموع/الموصل ابلحد یوسف عاطف
 ة الثقافیة

 1سیارة عدد  ملیون6,000,000 

سعد غانم سلیم 
 داؤد

 حل نجارة في المیدانم+ المنزل مع االثاث    المیدان/الموصل

 موبایل الف دینار400,000 غرام65 تلعفر/ الموصل سعد نذیر نعوم

  الف دینار 250,000 غرام 22 المیثاق/ الموصل ھالل ملكي شمعون

طارق یعقوب 
 یوسف جوھر

 2موبایل عدد  ملیون 4,000,000 غرام 54 العربي/ الموصل

بسام سالم 
 خضوري

  دوالر امریكي 8,000-1 مثقال 32 العربي/ الموصل

اربعة ملیون  4,500,000- 2

 حاجیات منزلیة+ حقائب مالبس 
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 وخمس مئة الف دینار

غزالة عیسى حنا 
 توما

 كالكسي فور موبایل نوع دوالر امریكي 6,500 مثقال 14 -12 الساعة/ الموصل

نشاط سعید حنا 
 الیاس الطویل

ثالثمائة واحدى  381,500 غرام 2 الصدیق/ الموصل
مانون الف وخمسمائة وث

 دینار

 

نافع سعید حنا 
 قدسو

 2موبایل عدد  ملیون 9,000,000 غرام 750 النور/ الموصل

انتصار یوسف 
 نعوم

 موبایل الف دیناردینار 250,000 غرام 10 العربي/ الموصل

 موبایل ملیون دینار 5,000,000 غرام 35 العربي/ الموصل یونس خالد یعقوب

 2موبایل عدد  ملیون دینار 1,000,000 غرام 30 العربي/ موصلال منیر سعید نعوم

واحد ملیون  1,650,000 غرام 25 العربي/ الموصل راكان خالد یعقوب
 وست مئة الف دینار

 5موبایل نوع ایفون فایف عدد 
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+ سلسلة ذھب  االندلس/ الموصل سموئیل نعوم نھلة
 محبس ذھب

 خط كورك+ موبایل  الف دینار 90,000

وان رأفت سعید نش
 ثابت

 2013المودیل  19666سیارة نوع ھونداي اكسن الرقم  ملیون دینار 5,000,000 مثقال 20 المشراق/ الموصل
 تكسي

بشار عزو حدي 
 عزیز القطان

عشرین ملیون  20,400,000 مثقال 30 النور/ الموصل 
 واربع مئة الف

 

 نوئیل برھان
 ابراھیم كرومي

 المرمر والحالن النتاج معمل ملیون دینار 6,000,000 غرام 120 الوحدة/ الموصل

عبد  سلسم سمیر
 األحد

 بطاقة السكن المصورة دوالر امریكي 1,500 مثقال 60 البكر/ الموصل

 البطاقة التموینیة   المثنى/ الموصل أمیرة بطرس أیوب

جنان أنطوان 
 عودیش

 البطاقة التموینیة   المثنى/ الموصل

ان رائد جبرائیل نیس
 الحداد

 جوازات السفر   المیدان/ الموصل
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  ملیون دینار 4,000,000 غرام 100+ مثقال  5 الصدیق/ الموصل سعد عادل سعید

عبد هللا جمیل عبد 
 هللا

  محل تورنا مع محتویاتھ 2+ اثاث منزل -1 ملیون دینار 7,000,000 غرام 510 النور/ الموصل

 اجازة سوق- 2

  ملیون دینار 85,000,000  البلدیات/ الموصل عصمت ناظم شعیا

 2007المودیل  19116سیارة نوع كوروال الرقم  دوالر امریكي 10,000  البلدیات/ الموصل راكان بطرس بھنام

  1991المودیل  82909سیارة نیسان صني الرقم-1 الف دینار 500000  المثنى/ الموصل جورج باسم صبیح

  5موبایل عدد + البتوب - 2

 ورشة محل تبرید كامل+ دار بالكامل اثاث ال- 3

 اثاث بیت بالكامل ملیون 15000000 غرام 250 الساعة/ الموصل یوسف بولص شابو

بیت + محل ادوات احتیاطیة للسیارات + اثاث بیت بالكامل  دوالر امریكي 250  البلدیات/ الموصل عمار حسیب سلیم
 الواحة في حي العربي مع كامل اثاثھ

/ الموصل لیمنجاة نجیب س
 المجموعة الثقافیة

 اثاث الدار بالكامل ملیون 4000000 غرام 25
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راند خیري موسى 
 عزیز

/ الموصل
 المنصور

 محل ادوات احتیاطیة للماطورات+ اثاث الدار بالكامل  ملیون 2000000 غرام 10

  ة الذكیةالبطاق+ جواز سفر -1 ملیون 1000000 مثقال 15 المصافي/ الموصل ناجي بھنام یعقوب

  اثاث البیت بالكامل- 2

 

موفق عبد هللا 
 عزیز

  بطاقة سكن-1 ملیون 1000000 مثقال 6 النعمانیة/ الموصل

 اثاث الدار بالكامل+ موبایل - 2

  البطاقة التموینیة-1 الف دینار 250000 غرام 20 القادسیة/ الموصل عالء عامر عبودي

 2موبایل عدد + اثاث الدار بالكامل - 2

ستة ملیون  6250000 غرام 20 المنصور/الموصل نس صادقیو یازي
 ومئتان وخمسون الف دینار

  محل موبایالت في حي المنصور+ اثاث الدار بالكامل 

 

  1979المودیل 1227سیارة نوع كرونا الرقم -1 الف دوالر امریكي 40000 غرام 350 السكر/ الموصل جنان كامل نعوم
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 اثاث الدار بالكامل- 2

وب اناھید اك
 كریكور

  ھویات تقاعد+بطاقات ذكیة + جوازات سفر -1 ملیون 1000000 غرام 250 البكر/ الموصل

 ادوات احتیاطیة لسیارات سكانیا+ اثاث دار كاملة - 2

  1982المودیل 24740سیارة نوع كرونا الرقم -1 ملیون 6000000 غرام 250 القادسیة/ الموصل عامر عبودي ابلحد

  البطاقة التموینیة+ السیارة سنویة + اجازة سوق - 2

 اثاث الدار باكامل- 3

  ھویة االحوال المدنیة+ البطاقة التموینیة -1 ملیون 3000000 غرام 100 الزھور/ الموصل ندیم ودیع فتوحي

 3موبایل عدد + اثاث دار بالكامل - 2

مبالغ في + ملیون  5000000 غرام 200 الحدباء/ الموصل خالد ولید عبودي
 البنك

  عدا ھویات االحوال المدنیة المستمسكات افةك-1

 اثاث البیت بالكامل- 2

 اوبتیما سیارة نوع + 1994سیارة نوع فولفو المودیل -1 مبالغ في البنك  + 2000000 نصف كیلو غرام الحدباء/ الموصل ولید عبودي قصیر
سیارة نوع بي واتي دي  المودیل  + 2012كیا المودیل

2013  
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  لعائلةجمیع مستمسكات ا- 2

 اثاث البیت بالكامل- 3

/ الموصل اثیر كمال اوراھا
 المنصور

ثالثة ملیون  3500000 مثقال 15
 وخمس مئة الف دینار

  1992المودیل 118941الرقم  كالیزر سیارة نوع-1

 اثاث البیت بالكامل- 2

واحد ملیون 1250000  الساعة/ الموصل میخا حنا حبیب
 ومئتان وخمسون الف دینار

اجازة سوق + البطاقة التموینیة + عراقیة جنسیة -1
  بطاقة السكن+

 اثاث الدار بالكامل- 2

ملیون وخمس  1500000 مثقال 49 الحدباء/ الموصل لیث توما فتوحي
 مئة الف دینار

 محل حدادة+ اثاث البیت 

  االصلیة المستمسكات كافة-1 ملیون 6000000 مثقال 20 السكر/ الموصل فاتح توما فتوحي

 معمل حدادة+  البیت اثاث- 2

ملیون ومئتان  1250000  الساعة/ الموصل صفاء نایف داؤد
 وخمسون الف دینار

 محل صالون  الحالقة للنساء+ اثاث الدار بالكامل 
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 اثاث الدار بالكامل ملیون 1000000 غرام 8 الساعة/ الموصل ضیاء نایف داؤد

صباح فرج 
 جرجیس

 معمل نجارة وملحقاتھ+ اثاث بیت بالكامل  الف دینار500000  المیدان/ الموصل

امانات + ملیون  5000000 مثقال 30 الساعة/ الموصل ابتسام حمید نوري
بنك الموصل  التوفیرفي دفتر

 الجدیدة

  االصلیة المستمسكات كافة-1

 اثاث بیت كامل- 2

عودیش  وعد هللا
 عزیز

 اثاث الدار بالكامل ملیون 1000000  عكیدات/ الموصل

  سیارة اجرة 1994المودیل 3860سیارة نوع اوبل الرقم -1 الف دینار 900000  المیدان/ الموصل داؤد ابراھیم بطرس

  البطاقة التموینیة+ ھویة االحوال المدنیة - 2

 اثاث الدار بالكامل- 3

  المستمسكات كافة-1 ملیون 5000000 مثقال 50 الساعة/ الموصل بشار حنا فتوحي

 اث بیت كاملاث+ محل تورنا كامل - 2
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واحد ملیون  1500000  الوحدة/ الموصل صباح نافع یوسف
 وخمس مئة الف دینار

 اثاث المنزل بالكامل

صبیحة جبرائیل 
 ایلیا

 اثاث الدار بالكامل دوالر امریكي 1600  السكر/ الموصل

 اثاث الدار بالكامل دوالر امریكي 1600  السكر/ الموصل ماھر جلیل ملكو

 رزوقي جرجیس
 انطون توما

 اثاث بیت كامل  غرام 25 المعلمین/الموصل

 1990المودیل 12819سیارة نوع بي ام الرقم    االخاء/ الموصل معن خیري عبد

  2012سیارة نوع شیري المودیل -1   االخاء/ الموصل خیري عبد ابلحد

 اثاث بیت كامل- 2

/ الموصل ادم ھرمز كوركیس
 المنصور

 2موبایل عدد+  بكاملھ اثاث بیت ملیون 1000000 

مي متي الیاس 
 كیسو

 اثاث البیت بالكامل ملیون 15000000  الفیصلیة/الموصل
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جوزفین الیاس 
 یعقوب كیسو

 اثاث بیت بالكامل ملیون 20000000  دركزلیة/ الموصل

ایشو  سوزان حنا
 سلیمان

 اثاث الدار بالكامل ملیون 3000000 غرام 15 النور/ الموصل

رمز ھ یاقو وحید
 نونا

 اثاث الدار كاملة+ سند الدار   غرام 175 التأمیم/الموصل

متي  ججو رعد
 بولص

المودیل  54746صالون الرقم النس سیارة نوع دابو-1   المصافي/ الموصل
1997  

 صالون حالقة نسائي درجة اولى+ اثاث بیت كامل - 2

  دفتر خدمة عسكریة-1   المصافي/ الموصل صالح الیاس توما

 محل حاسبات واستنساخ متكامل+ ث بیت متكامل اثا- 2

 اثاث بیت بالكامل   الحدباء/ الموصل سھیل بشیر ابراھیم

/ الموصل اشواق جمال سعید
 المنصور

 اثاث بیت كامل  مثقال 20
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سمعان عزیز 
 كرشون

 اثاث الدار بالكامل ملیون 3000000  النور/ الموصل

  3زات السفر عدد جوا-1   الشفاء/ الموصل نبیل بولص متي

 اثاث الدار بالكامل- 2

 اثاث البیت بالكامل   المیثاق/ الموصل فائز  فاضل یعقوب

ارتیون  موسیس
 موسیس

 اثاث البیت بالكامل   الموصل

الموصل / الموصل نبیل جمیل سلو
 الجدیدة

+ محل ادوات احتیاطیة للسیارات + اثاث البیت بالكامل   
 محل دھونات

صالح الدین  یواعامر بھنام صل
 مصفى بیجي/

 اثاث الدار بالكامل  

بیجي /صالح الدین لؤي سلیمان ایلیا
 المصافي–

 اثاث البیت بالكامل  

 اثاث البیت بالكامل   فلسطین/الموصلموسیس  ارتیون
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 بطرس

 اثاث البیت بالكامل   السكك/ الموصل كبرییل دانو صباح

نجاة عبد االحد 
 صلیوه

 اثاث البیت بالكامل   االعالم/الموصل

 اثاث البیت بالكامل   اعالم/الموصل لؤي بولص متي

 اثاث بیت بالكامل   المثنى/ الموصل سعد سالم سعید

 اثاث البیت بالكامل   المثنى/ الموصل كرم غانم سعید

 اثاث البیت بالكامل   شرقاط/ الموصل بھنام عازر حنا

رزوقي  میخا
 قریاقوز

- البرید/ الموصل
 مصارفال

 اثاث البیت بالكامل  

 اثاث البیت بالكامل   الوحدة/ الموصل لیث نافع یوسف

عصام عبد الواحد 
 یوسف

 اثاث البیت بالكامل   المنصور/الموصل
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موصل / الموصل ابلحد بھنام جنبد
 الجدیدة

 اثاث البیت بالكامل  

عزیز  عودیش
 كرشون

 اثاث البیت بالكامل   العكیدات/الموصل

موصل / الموصل  نافع یوسفجنان
 الجدیدة

 اثاث البیت بالكامل  

صفاء حبیب 
 اسكندر

 اثاث البیت بالكامل   الساعة/ الموصل

/ الموصل سعد متي داود
 الدركزلیة

 محل كمالیات+ اثاث البیت بالكامل   

/ الموصل جنان مجید نوري
 الدركزلیة

 اثاث البیت بالكامل  

 اثاث البیت بالكامل   میدانال/ الموصل سعید نعوم ازینف
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  )٢(جدول رقم 
  من االیزیدیین المخطوفین بأسماءجدول 

  
  التاریخ  المكان  نوع االنتھاك  االسم

  ١٠/٦/٢٠١٤    تكریت  اختطاف  مراد حسین مجك

  ١٠/٦/٢٠١٤  تكریت  اختطاف  مراد خلف قاسم

  ١٠/٦/٢٠١٤  تكریت  اختطاف  مروان خدر عمر

  ١٠/٦/٢٠١٤  صلالمو  اختطاف  دخیل رمو خدیدة

  ١٠/٦/٢٠١٤  الموصل  اختطاف  شیبو قاسم سلیمان

  ١٢/٦/٢٠١٤  جبل حمرین  اختطاف  فاضل حسین خلف

  ١٢/٦/٢٠١٤ جبل حمرین  اختطاف  درویش حمو الیاس

  ١٢/٦/٢٠١٤ جبل حمرین  اختطاف  شفان سعدو كنجي
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  )٣(جدول رقم 
  

  داعش من قبل قوش قره من أھل للمزارعین واجن العائدة من حقول الد٧/٢٠١٤ ٢٠جدول  وجرد باألموال التي سابت یوم 

 قیمة المنھوبات األموال المنھوبة اسم صاحب حقل الدواجن

بحیرة اسماك مع جمیع +معمل علف+قاعتین دواجن  موسى مجید شیتو
 ومناھل وأجھزة معالف المستلزمات للتشغیل من

 ملیون 350000000

  ونملی100000000 طیر كامل16000دجاج بعدد 

  ملیون25000000 سیارتین نوع كیا حمل 

   ملیون12000000 طن 30شعیر 

  ملیون80000000 ھوال ند نیو حاصدة 

  ملیون10000000 التعود للحقل 2خنزیرات كبیرة +مولدة+معدات 

 ملیون 577000000المجموع  

 ملیون200000000 لتربیة العجول مسقفات+حقل دواجن  یوسف توما نوئیل
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  ملیون10000000 اعیةمعدات زر 

 ملیون105000000 طن 150حنطة معدة للتسویق   - 3 

 ملیون30000000 طن65للتسویق  شعیر معد -4 

 ملیون30000000 3000دیك رومي  -5 

 ملیون375000000المجموع   

 ملیون300000000 مسقفات+معمل علف+قاعتین دواجن  جواد حبیب سكریا

   ملیون42000000 طن 60حنطة معدة للتسویق 

   ملیون25000000 طن 50شعیر كمیة 

   ملیون250000000 كامل الوزن جاھز للتسویق 5000دیك رومي العدد 

  ملیون50000000 البیض للتفقیس مفقس 

 ملیون667000000المجموع  

 ملیون350000000 ملحق+معمل+قاعتین  صباح زورا سكریا
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  21ملیون147000000 الف دجاجة بیاض منتجة 

  ملیون70000000 طن 100 عالفأ 

 ملیون567000000المجموع  

 ملیون350000000 معمل علف+قاعتین  عبوش سقط حازم

  12 ملیون40000000 الف دجاجة 

  ملیون28000000 طن 40 أعالف 

   ملیون35000000 طن 50حنطة معدة للتسویق 

   ملیون8000000 طن 20شعیر معد للتسویق 

 ملیون461000000المجموع  

 ملیون250000000 مسقفات أبقار +قاعة دواجن  عبوش سقط توفیق

   ملیون40000000 40عجول تسمین 

   ملیون28000000 طن 40حنطة معدة للتسویق 
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   ملیون12000000 طن 30شعیر للتسمین 

   ملیون9000000 طن 30ذرة صفراء 

 ملیون339000000المجموع  

 ملیون25000000 قاعة صغیرة للتربیة  بھنام شمو فراس

  5 ملیون15000000 )صوصي ) فرخ دجاج االف 

   ملیون14000000 طن 20حنطة معدة للتسویق 

   ملیون4000000 طن 10شعیر معد للتسویق 

 ملیون7000000 طن 10 أعالف-5 

 ملیون65000000المجموع   

 ملیون150000000 مسقفات+ معمل+قاعة دواجن  ھاني حبیب جلو

   ملیون25000000 ألف 5دواجن عدد 

  ملیون30000000 حاصدة فور كسن 
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   ملیون40000000 طن 50/20حنطة وشعیر معدة للتسویق 

 ملیون245000000المجموع  

 ملیون400000000 2معمل علف +مسقفات +قاعات دواجن  3 سامي حبیب جلو

  10 ملیون50000000 االف دجاجة 

   ملیون49000000 طن 70حنطة معدة للتسویق 

  ملیون24000000 طن 60 معد للتسویقشعیر 

  ملیون7000000 طن 10 أعالف 

 ملیون570000000المجموع  

 

 ملیون500000000المجموع  معمل بلوك+قاعتین دواجن  بھنام شیتو رائد

 ملیون200000000 معمل علف+قاعة  ایوب

   ملیون70000000 طن 100حبوب معدة للتسویق 
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 ملیون270000000المجموع  

 ملیون600000000 معمل كاشي+قاعتین دواجن  مخوخلیل 

   ملیون35000000 طن 50حنطة معدة للتسویق 

   ملیون8000000 طن 20شعیر معد للتسویق 

 ملیون643000000المجموع  

 

 ملیون250000000المجموع  قاعتین دواجن متكاملة  فھد توما بھنام

 ملیون250000000 مفقس دواجن  بدر

  ملیون30000000 نافقةوأفراخ  بیض تالف 

 ملیون280000000المجموع  

 

 ملیون250000000المجموع  قاعتین دواجن  مارزینا شیتو نجیب
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 ملیون150000000المجموع قاعة دواجن  الیاس جمیل

 

 ملیون350000000المجموع ثالث قاعات دواجن  جوزة ایوب

 

 ملیون250000000المجموع  قاعتین دواجن  ضیاء سقط

 

 ملیون300000000المجموع  معمل علف+قاعتین دواجن  هللا جمیلعبد 

 

 ملیون150000000المجموع  قاعة دواجن  ابراھیم رفو

 ملیون150000000المجموع  قاعة دواجن  سالم ھدایا

 ملیون450000000 قاعة دواجن مع معمل علف  4-1 نمرود باباوي

 ملیون140000000 ألف 30دجاج  -2 
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 ملیون590000000المجموع  

 

 ملیون200000000 المجموع معمل علف+قاعة دواجن  سعد اسطیفو

 ملیون150000000 قاعة دواجن  فاروق بقطر

   ملیون30000000 ألف 8دجاج 

   ملیون7000000 طن 10علف 

 ملیون187000000المجموع  

 

 ملیون150000000المجموع قاعة دواجن  شربیل كجو

 

 ملیون150000000وعالمجم قاعة دواجن  كرومي عیسو

 ملیون300000000 معمل علف+قاعتین دواجن  بیون اسطیفو بطرس
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 ملیون50000000 أغنام  

 ملیون35000000 حبوب 

 ملیون150000000 قاعة دواجن  فرج تمس

  ملیون250000000المجموع

 8,821,000,000المجموع الكلي 
 ملیار دینار عراقي
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