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   واالختفاءقائمة باسماء حاالت االختطاف) ج ( ملحق
 

الضررالعنوانالمعلومات المتوفرةتاريخ الحادثاالسم الكاملت

.فدية اختطف من داره واعيد لقاء  الغدير-بغداد آاسب صاحب محل اصباغ١٩/٨/٢٠٠٣نشوان عابد يوسف ميخا١

ن    الرئاسة حي –بغداد متزوج٢٨/٨/٢٠٠٣سمير داود يوسف٢ ده م ف ول ه وخط دي علي اعت
.السيارة واطلق سراحه لقاء فدية

ق    حي االمين–بغداد مواطن٤/٩/٢٠٠٣زياد طارق توما٣ صابة واطل ل ع ن قب ف م اختط
سراحه لقاء فدية 

  الغدير-بغداد )رجل اعمال ( متزوج ١٠/٢٠٠٣رياض قرانا٤

  الغدير-بغداد مواطن١٠/٢٠٠٣رامي ليون٥

  البلديات-بغداد صاحب معرض للسيارات١٠/٢٠٠٣ارا آيروب٦

 الموصلمواطنة٥/١٠/٢٠٠٣الرا ليث غانم سليم٧
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ق  الغدير-بغداد اعزب١٨/١٢/٢٠٠٣هنري آامل عيسى٨ صابة واطل ل ع ن قب ف م خط
سراحه لقاء فدية 

صاب  حي االمين–بغداد مواطن وسام عماد صاموئيل٩ ل ع ن قب ة خطف م ع فدي ة ودف
.الطالق سراحه

ق  الغدير-بغداد اعزب٢٦/١/٢٠٠٤هايدن آامل عيسى١٠ صابة واطل ل ع ن قب ف م خط
سراحه لقاء فدية

  صاحب مطعم االوائل٣/٢٠٠٤ماجد بطرس١١

اختطفت اثناء خروجها من الدار حي الخليج–بغداد  باآر / سنة١٨العمر ٢٥/٨/٢٠٠٤ميادة قيس فرخو١٢

تم خطفه مع مجوهرات ذهبية  حي االمين–بغداد  سنوات من اهالي تلكيف ٤العمر١/٩/٢٠٠٤انمار ثائر ١٣

 لقاء فدية م اطالق سراحهاختطف ث الحمدانية-نينوى مواطن١٠/٩/٢٠٠٤)ابو ثائر(حازم ١٤
 من المال
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ن ثم اختطف لمدة أسبوع واحد وم القوش-نينوى مواطن سيف سرمد العقراوي١٥
.تم إعادته بعد دفع فدية 

اختطفت اثناء خروجها من البيت  شارع فلسطين–بغداد سنة باآر١٦العمر٢٤/٤/٢٠٠٦بشائر افرام فضيل١٦
واعيدت بعد دفع الفدية

زينة ميخائيل مع ابنها آرم خالد ١٧
روجها من الدارمع اختطفت اثناء خ شارع فلسطين–بغداد متزوجة ولها ولد١٩٧٨مواليد٦/٢٠٠٦افرام

ابنها الرضيع 

اختطف اثناء خروجه من الدار  حي االمين–بغداد ١٩٨٩مواليد ٢٠٠٦صدام فائق شوقي١٨
وعاد مقابل فدية ضخمة جدا

اختطف اثناء خروجه من الدارولم  حي االمين–بغداد  سنة٢٠٠٧١٩شوقي فائق١٩
يعد لحد االن

اختطف اثناء خروجه من الدار  الدورة-بغداد ة سن٢٠٠٧١٩خالد بطرس قرياقوس٢٠
وعاد مقابل فدية

اختطف اثناء خروجه من الدار  الصناعة-بغداد ١٩٦٧مواليد ٢٠٠٦وسام عصام اوسي٢١
وعاد مقابل فدية ضخمة جدا
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اختطف وهو يؤدي واطلق سراحه بغدادآاهن١٩/٥/٢٠٠٧نوزد بطرسالكاهن ٢٢
.ليةبعد يومين مقابل فدية ما

 واربعة هاني عبد االحدالكاهن ٢٤
اختطف على يد جماعة مسلحة وقد  االعظمية–بغداد راعي آنيسة الحكمة االلهية٦/٦/٢٠٠٧اشخاص برفقته

.افرج عنه مقابل فدية مالية آبيرة

  مواطن١٥/٥/٢٠٠٧اثير جميل٢٥
( اختطف على طريق آرآوك 

 واطلق سراحه )عظيم الخالص 
مقابل دفع فدية مالية

  مواطن١١/٥/٢٠٠٧ اقليموسعبد المسيح فرنسيس٢٦
( اختطف على طريق آرآوك 

واطلق سراحه ) عظيم الخالص 
مقابل دفع فدية مالية

  مواطن٢٩/٥/٢٠٠٧سعد عبد االحد فلوج٢٧
( اختطف على طريق آرآوك 

واطلق سراحه ) عظيم الخالص 
اليةمقابل دفع فدية م

  مواطن٤/٦/٢٠٠٧سمير عبد دسكو٢٨
( اختطف على طريق آرآوك 

واطلق سراحه ) عظيم الخالص 
مقابل دفع فدية مالية

  مواطن٤/١/٢٠٠٧جيمس رمزي طوبية٢٩
( اختطف على طريق آرآوك 

واطلق سراحه ) عظيم الخالص 
مقابل دفع فدية مالية
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  مواطن٣/٢٠٠٧البرت اندريوس آلو٣٠
(  على طريق آرآوك اختطف

واطلق سراحه ) عظيم الخالص 
مقابل دفع فدية مالية

 الغدير-بغداد  آاسب- مواطن٣/٥/٢٠٠٧جبرائل خامس خامس٣١
( اختطف على طريق آرآوك 

واطلق سراحه ) عظيم الخالص 
مقابل دفع فدية مالية

  مواطن٢٦/٦/٢٠٠٧ هيوازجتايفان به٣٢
( اختطف على طريق آرآوك 

واطلق سراحه ) يم الخالص عظ
مقابل دفع فدية مالية

اختطف في الدورة٧/١٢/٢٠٠٦سرآون زيا الجين٣٣
   الدورة-بغداد 

  
  

اختطف اثناء تحميل اثاث منزله في 
افرج ثم  حي االثوريين  –الدورة 

عنه بعد دفع فدية مالية 

 تلكيف-نينوى اختطف في الموصل٢٦/١٠/٢٠٠٥رعد اسو اوراها٣٤
ختطف في منطقة الحي الصناعي ا

في الموصل وتم االفراج عنه بفدية 
.مالية

 زيونة-بغداد اختطفت في منطقة زيونة٢٨/١٠/٢٠٠٦هيلدا اسرائيل عوديشو٣٥
اختطفت في منطقة زيونة اثناء 
توجهها الى الصيدلية وال تزال 

.مختفية

عمل في اختطف اثناء عودته من ال١٥/١٠/٢٠٠٦اوشانا خوشابا ٣٦
 الغدير-بغداد بغداد

اختطف اثناء عودته من العمل في 
بغداد بصحبة ولده وتم االفراج عنه 

مقابل فدية مالية 
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اختطفت مع زوجة شقيقها واطلق  آراج امانة–بغداد اختطفت على يد مسلحين مجهولين٢٠٠٦آانون االول الماس اندريوس ٣٧
سراحها مقابل فدية مالية

اختطفت في منطقة سلمان باك  بغداداختطفت في بغداد٢٢/٥/٢٠٠٧شاهينانفارتان ٣٨
واطلق سراحها مقابل فدية مالية 

  ١٩٥٥مواليد ٢٦/٤/٢٠٠٦وسام خاميس صليو٣٩

اختطف في الموصل في طريقه 
متوجها الى سوريا عن طريق 

الموصل بصحبة زوجته وشقيقاته 
من قبل مسلحين مجهولين

 


