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Appendix (G) list of abuses and damages   
  

No.  Name  Date  Information  Address  Details  

  .سرقة معمل السباآة العائد له في التاجي  حي المعلمين  - بغداد     2003/ 3/ 9  فراس يوسف ايوب  1
  .سرقت داره بكل محتوياتها  حي األمين  - بغداد     2003/ 3/ 28  خالد نوح حنا  2
  قصف منزله أثناء الحرب  حي الخليج  - بغداد   8متزوج عدد أفراد األسرة   2003/ 4/ 1  دانيال نيسان القسيوخنا   3
  .حدوث أضرار في البيت نتيجة الحرب  حي األمين  - بغداد     2003/ 4/4  سامي اسحق متي  4
  .سرقة أثاث شقته  بغداد  7متزوج عدد أفراد األسرة   2003/ 4/ 5  موشي شمعون داود  5

ى     الدورة - بغداد   6متزوج عدد أفراد األسرة   2003/ 4/ 8  ليم الزار ميخائيلو  6 ا أدى إل رب مم اء الح اروخ أثن ف داره بص قص
  .حدوث أضرار جسيمة بالدار والممتلكات

  تعرض داره للقصف أثناء الحرب  حي الخليج  - بغداد     2003/ 4/ 8  هدير حازم عبو  7
  .سرقة اثاث نادي الضباط والتي آانت بذمته  حي الخليج  - بغداد   7د أفراد االسرةمتزوج عد  2003/ 9/4  متي نيسان متي  8
  .سرقة محله في حي أبو نؤاس  حي الخليج  - بغداد   4متزوج عدد أفراد األسرة   2003/ 4/ 9  عدنان يوسف ميخا  9
  .قة أثاث نادي الصيادين والتي آانت بذمتهسر  حي الخليج  - بغداد   7متزوج عدد أفراد األسرة   2003/ 9/4  اسطيفان اسكندر يونان  10
  .دمر منزلها وسيارتها جراء القصف األميرآي  بغداد الجديدة - بغداد     2003/ 4/ 9  آلودا بابا داود  11
  .سرقة اموالها ومقتنياتها الذهبية  بغداد الجديدة - بغداد     2003/ 4/ 9  نرجس آيورآيس بابا  12

رة      2003/ 4/ 9  دانيل انوية دانيل  13 راد األس دد أف زوج ع /  8مت
وع     بغداد الجديدة - بغداد   آاسب – 1943مواليد  ة ن ائرات وسبب   57سقطت قذيف م مضاد للط مل

  ).فجوة(أضرار في السقف 
  .سرقة مطعم جمعية المهندسين   حي الخليج  - بغداد   7متزوج عدد أفراد األسرة   2003/ 4/ 10  مرقس ايشو بطرس  14
  .سرقة دارها  حي األمين –بغداد     2003/ 4/ 12  طيفاناحياة يوسف حنا اس  15

د   2003/ 4/ 15  دنخا شمعون دنخا  16 راد  1939موالي دد أف زوج ع مت
  )أثاث مختلفة(سرقة شقته في المجمع   مجمع القادسية –بغداد   4األسرة 
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  .إضرار في البيت أثناء الحرب  حي األمين –بغداد     2003/ نيسان   طارق جميل طوبيا  17
  سرقت داره  حي المعلمين  - بغداد     2003/ 5/ 25  موفق فتوحي داود  18

اء     1/6/2003  يونان سلمان بطرس  19 طة العظم ي متوس درس ف  –م
  بغداد  البلديات -بغداد 

ة   ل عصابة مجهول ن قب ة م تعرض للضرب واالهان
راء        يب ج ا ، واص ل فيه ي يعم ة الت ت المدرس دخل

ة تلق    ه نتيج ي عيني رار ف داء باض ربات  االعت ه ض ي
  .على منطقة الرأس

  سرقت داره أثناء الحرب  حي الخليج - بغداد   8متزوج عدد أفراد األسرة   2003/ 6/ 7  اوراها صادق هرمز  20
  سرقة محله التجاري   حي األمين –بغداد     2003/ 6/ 7  سعدي يوسف دنو هرمز  21

ا     سرقة مولدة   حي األمين –بغداد     2003/ 6/ 14  عبده يلدا آريم  22 ارد ومحتوياته ى قاعة بلي باالضافة ال
  والتي تعود له

نبراس بديع عبو و وفاق بديع   23
ة      حي األمين –بغداد   6متزوج عدد أفراد األسرة   2003/ 6/ 20  عبو ر مداهم رآيين اث سرقة مبلغ من منزله من قبل أمي

  .منزله خطأ
  داره سرقة أثاث  حي األمين –بغداد     2003/ 7/ 13  ماهر صبيح جرجس  24

زوج  /   1948تولد   2003/ 7/ 28  زهير جوسي منصور  25 راد   / مت عدد أف
  سرقة الدار التي تعود له  بغداد الجديدة - بغداد   آاسب) / 5(األسرة 

  سرقة داره أثناء الحرب  حي الخليج - بغداد     2003/ 7/ 31  داود يوخنا السعدي  26
  .امواله سرقة  حي األمين –بغداد     2003/ تموز  خالد يوسف  27
  .سرقة الدار التابعة له مع مقتنياته  حي الخليج - بغداد     2003/ 3/8  جورج داود ياقو آكحنو  28

د    المشتل - بغداد     2003/ 8/ 9  آمال جبرائيل اسكندر شعيا  29 وة السالح بع كنه بق ان يس ذي آ ت ال ن البي رد م ط
  .سلب الدار

  .اقتحمت داره ليًال وسلبت  مينحي األ - بغداد     2003/ 8/ 9  ميخائيل سعيد بطرس  30
  .حرق المحل التابع له  حي المعلمين - بغداد     2003/ 8/ 10  وسام عبد المسيح يوسف  31
  .سطو مسلح على داره وسرقة مقتنياته وامواله  بغداد الجديدة - بغداد   متزوج  2003/ 8/ 19  عايد يوسف ميخا  32
  .سرقت داره أثناء الحرب  حي الخليج  - بغداد   8أفراد االسرةمتزوج عدد   2003/ 9/ 15  عمانوئيل يوسف ايليا  33
  .سرقة دارها واموالها  حي الخليج - بغداد   متزوجة   2003/ 9/ 17  مريم سنكريم اموفسيس  34
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  سرقت داره أثناء الحرب  حي الخليج - بغداد     2003/ 10/ 1  توما مراد منصور  35

تعرض الى التسليب مع ضرب شديد وحدوث جروح    حي الرئاسة - بغداد     2003/ 10/ 26  خير اهللا عبد حسيب  36
  .وخدوش في الوجه واليدين

جديد حسن  218تسلسل البناية     2003/ 10/ 30  فريد شاآر هرمز  37
  . انفجار في بناية تعود ملكيتها له   باشا

  .ى داره وسرقتهسطو مسلح عل  الغدير - بغداد   طبيب أسنان/ متزوج  2003/ 11/ 25  آريم حنا آوريا شبله  38
  .سطو مسلح على داره وسرقة موجوداته  حي المعلمين –بغداد     2003/ 11/ 26  لؤي حكمت سموعي  39

  تلسقف -نينوى   1948مواليد   2/2003تشرين  رستم شمعون شعيا  40
زب     ر الح ي مق داء ف رب واالعت ى الض رض ال تع

قف  دة تلس ي بل تاني ف ديمقراطي الكردس هل / ال س
  2003) نوفمبر ( الثاني  نينوى ، في تشرين

  سرقت مولدة آهرباء تابعة له   حي المعلمين –بغداد     2003/ 12/ 8  يوسف ايوب يوسف  41

م        المشتل - بغداد     2003/ 12/ 18  آريم عبدو زادو  42 ار لغ ر انفج يارته اث ر س ادث تفجي ى ح رض إل تع
  .ارضي

  .له التجاري سرقة مح  حي االمين –بغداد     2004/ 1/ 28  طارق مرقس آال  43

رور    حي االمين –بغداد     2004/ 3/ 4  عمانوئيل انويا اوشانا  44 اء م رب داره أثن فة زرعت ق وة ناس ار عب انفج
  .دورية  للقوات  االمريكية

د   2004/ 3/ 17  يوسف آورئيل شمعون  45 ن موالي زوج م دد  1923مت ع
ذي    تعرض داره ألضرار مادية آبير  العلوية –بغداد   10أفراد األسرة  ر االنفجار ال ة اث

  .حدث في فندق جبل لبنان
  .سرقت داره أثناء الحرب  بغداد الجديدة –بغداد   1968مواليد   2004/ 1/4  عدنان آوريه عيسى  46
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  الحمدانية -نينوى   عضو مجلس قضاء الحمدانية   2005  ايوب. لويس م  47

الل     نانه خ ر اس ة وآس ى الضرب واالهان رض ال تع
ات  ر ض 2005انتخاب ت  اث ات قام الل تحقيق ربات خ

ر      ي مق ودة ف ة الموج ة الكردي وات االمني ا الق به
دا  م   . الحزب الديمقراطي الكردستاني في بخدي حيث ت

ه   توقيفه من قبل القوات اعاله ، حينما آان في طريق
ان      ا االمريك الى جلب صناديق االقتراع التي وعد به
ل           ان مخوال من قب ه آ ا ان دا ، علم م تصل اب والتي ل

و      مجل ه عض ذلك آون ام ب ة للقي اء الحمداني س قض
ة والضرب    مجلس القضاء، وتعرض لالتهام واالهان
اره هو السبب لخروج سكان قضاء        المبرح ، العتب
الحمدانية في الشوارع للتظاهر والمطالبة بحقهم في 

  . االدالء باصواتهم في االنتخابات

  الموصل -نينوى   سنة65العمر   1/11/2006  فكري توما  48

ل        ف اللي ي منتص ه ف وا منزل ان دخل ان ملثم شخص
ة     دأوا بمحاول ه وب وا غرفت ا ، اقتحم ان نائم ا آ بينم

ر ( ذبحه بسكين مع التكبير بـ  ه   ) اهللا اآب فاستيقظ ابن
ل        الفرار قب دها الذ المسلحان ب ة عن ة الثاني في الغرف
ى        ل ال دها نق م بع ذبح  ، ث ة ال تكمال عملي ان يس

دة عمل  راء ع م اج فى وت ة  المستش ي الرقب ه ف ات ل ي
اني من صعوبة في         ه يع ددا لكن اة مج وعاد الى الحي

  . بلع الطعام لفقدانه الغدد اللعابية
  فجر محله بواسطة سيارة مفخخة امامه      2006  جان افرام ملكي  49

  تلكيف –نينوى   شاب اعزب  22/3/2007  جيمس ابرم البازي  50

ل        ائن في قضاء تلكيف من قب اختطف من منزله الك
ديمقراطي  ق زب ال ة للح ة التابع مرآة الكردي وة البش

الكردستاني ، ومن ثم اقتادوه الى مقر البشمرآة في  
د    رح بع رب المب ى الض ك ال رض هنال ف وتع تلكي
ام ،   د بضعة اي راحه بع م اطالق س ه وت عصب اعين
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ذلك   ة ل باب الحقيقي رف االس م تع ت ... ول ا آان ومهم
نسان آون  االسباب فأن ذلك يشكل انتهاآا لحقوق اال

ذا باالضافة     ة ه االحزاب السياسية ليست جهات امني
  . الى عدم وجود أمر قضائي باالعتقال

  الحمدانية -نينوى   اعزب/  1981مواليد   22/9/2007  فرحان يوسف سمعان  51

زب    ن الح ة م وات آردي د ق ى ي ال عل تعرض لالعتق
ة       ز قضاء الحمداني الديمقراطي الكردستاني في مرآ

سائقا في الحرآة الديمقراطية االشورية  عندما يعمل 
اك ، اذ تعرض للضرب داخل      واقتيد لمقر الحزب هن

ل     ر من قب ذين ارادو     20المق ردا من البيشمرآة ال ف
ة        وات االمريكي اد ان الق رة واف جن عق ى س ه ال نقل
ى تعرضه      ذا باالضافة ال تدخلت وقامت بتحريره ، ه

ار اليه  وات المش ك الق ل تل ن قب ار م ي الطالق ن ا  ف
  .نفس السنة اعاله اال انه تمكن من الفرار 

  تلكيف -سهل نينوى   صحفي ومسؤول موقع الكتروني  20/2/2008  جوني خوشابا الريكاني  52

ة  ل السلطات الكردي ل من قب بسبب ) بشمرآة(اعتق
ي سرسنك   ق ف ذه للتحقي م اخ ه ، وت ه وآتابات  –ارائ

ع    ى التوقي ى  دهوك ، وتم تحريره بعد ان أجبر عل عل
دها        ة التي اليجي ه بالكردي تعهد لم يعرف فحواه آون
ات       بعض الممارس دة ل ه  الناق ن آتابات دول ع للع
راد في    وقضايا الفساد لرجاالت آنيسته الموالية لألآ

ه تعرض     . مشاريعهم ألغتصاب االرض  ا زعم ان آم
ديمقراطي       زب ال ي الح اء ف ن أعض دات م ى تهدي ال

اني    رين الث هر تش ي ش تاني ف نفس  2008الكردس ل
  . االسباب أعاله

  حي السكر –الموصل   معلمة متقاعدة  11/10/2008  جينا يعقوب يونان  53
ن      ف م ا المؤل دمير منزله م ت ل    3ت ن قب ق م طواب

مسلحين ملثمين اقتحموا بيتها وهددوا افراد عائلتها 
ره   م تفجي القوة وت ت ب ن البي راجهم م م إخ ل وت بالقت
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م    أمام انظارهم في حي السكر بالمو   ا ه صل ، وحالي
  .مهجرون

  حي السكر –الموصل   متزوجة ولها ولدين/ ربة بيت   11/10/2008  باسمة ارميناك محمود  54
م في حي       د له ا عائ دمر منزلهم ومحل نجارة موبيلي
لحين    ل مس ن قب ل م داث الموص ي اح كر ف الس

  .مجهولين

55  
57  

ود   ازل تع ة من ر ثالث تفجي
  حي السكر –الموصل   مسيحيي الموصلمنازل تعود ل  11/10/2008  لمسيحيين

م   أحد المنازل تم تفجيره أمام انظار اصحابه بعد ان ت
زين في      اخراج ه وصب البن أهل الدار منه وتم تلغيم

ا    ال ، بينم ي الح ره ف م تفجي ن ث ه وم رت  انحائ فج
د ان     حابها بع ن اص ة م ي خالي رى وه ازل االخ المن

ام       ل بضعة أي ا قب د ترآوه انوا ق ذ تصاعد دو   آ رة من
اء   العنف تجاه المسيحيين في حي السكر وبقية االحي

رى  ل   . االخ يارات أوب تقلون س لحين يس ان المس وآ
ريح ودون أي  ردد او   وآانوا يتصرفون في وضع م ت
  .خوف وآأنهم السلطة الشرعية في المنطقة

  تلسقف -نينوى   من اهالي تلسقف/  1971مواليد   14/11/2008  ليث ابراهيم شعيا  58

ة في        اختفى ب ى مكتب االسايش الكردي د توجهه ال ع
د    ه انتق ه ان ربين ل اد مق تدعائه ، واف د اس ف بع تلكي
ول        ل ح ي الموص ة ف وات الكردي لبي للق دور الس ال
التهم    احداث قتل وتهجير المسيحيين االخيرة التي ط

وعلمت مصادر حمورابي بانه نقل الى التحقيق في . 
و  ة ه ات المنظم ب معلوم ا وحس ل وحالي ي اربي ف

دون أمر     ل ب سجن زرآة في دهوك ، ويذآر انه معتق
  .قضائي واليعرف التهمة الموجه اليه

  تعرض للتسليب واالعتداء وسرقة راتبه        صالح يوسف  59

  تعرض منزله لالعتداء والحرق        اياد عفاصة  60
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  جير المحل العائد لهتف  بغداد الجديدة –بغداد   ) 5(متزوج عدد أفراد األسرة     عامر يوسف زورا عوديش  61

  سرقة داره  حي الخليج –بغداد       ليث بطرس موشي  62

  سرقة داره  حي الخليج –بغداد       هنري ملحم بنيامين  63

  سرقت داره أثناء الحرب  حي الخليج –بغداد   6متزوج عدد أفراد األسرة     هرمز بولو شليمون  64

  اره أثناء الحربسرقت د  حي الخليج –بغداد       قرياقوس مروآي صادق  65

  حي االمين –بغداد       انيس عبد اهللا منصور  66
اء       ه أثن د ل دار العائ ى ال اون عل ة ه قوط قذيف س
ت   ي البي رة ف داث أضرار آبي ة وإح ات الحربي العملي

  .واألثاث
  .اضرار في البيت أثناء الحرب  حي االمين –بغداد       شموني حنا عمو  67

  .حريق في داره أدى إلى احتراق موجودات البيت  االمين حي –بغداد       يوخنا آاآوز شمعون  68

  .سرقة محله التجاري مع مولدة تعود له  حي االمين –بغداد       ميخائيل يلدا يوسف آمو  69

  .سرقت مولدة الكهرباء التابعة له  حي االمين –بغداد       منصور آدا منصور  70

  .العائدة له طرد من الدار  حي االمين –بغداد       ماجد شوآت عزيز  71

ا     حي االمين –بغداد       يوسف جميل فتوحي  72 تأجره إجباري ان يس ذي آ ل ال ن المعم رد م ط
  ).بالقوة(

  تم اعتصاب داره بالقوة  حي المعلمين –بغداد       آليانا عوديشو نعمو  73

  .سرقة المكتب التابع له  حي السنك –بغداد       رائد ياقو بولص  74

  .زله للسرقة من قبل عصابةتعرض من        بطرس ايشايا  75
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  .تعرض منزله للسرقة من قبل عصابة  الدورة - بغداد   بنات و ابن واحد 3متزوج لديه     سادي خايل توما  76

  النعيرية - بغداد الجديدة   متزوجة  ولها ولد واحد    جانيت اسكندر  77

تعرضت لعمليتي  اغتصاب  من قبل  مجهولين ، في  
ولين      اجم مجه ى ه رة االول بوها  الم ا  واغتص بيته

جماعيا  تحت تهديد السالح وهي حامل في اشهرها   
د         ة للطبيب بع اني وهي ذاهب وم الث االولى ، وفي الي
ة   ل مجموع ن قب ت م ادث االغتصاب االول اختطف ح
بوع وتعرضت لالغتصاب    دة اس رى لم ة اخ مجهول
اد   ف ح يبت بنزي رات  واص رات الم اعي عش الجم

  . واسقاط جنينها

ت    78 م حكم ومي  حك و رح بح
زوج   16/3/2009  آصكوص د  -مت وم  – 1971موالي دبل

  المهندسين -نينوى   اوالد 3لديه  –ميكانيك / فني 

ل رجل مسلح مجهول       تم تهديده هو وعائلته من قب
ه   65يبلغ من العمر  سنة تقريبا في الموصل ، وطالب
الف دوالر وجميع مقتنياتهم  40.000بدفع مايقارب 

زل ل  ي المن ة ف ه،  الذهبي ه وعائلت وا  ل ئال يتعرض
ة      ز قضاء الحمداني وهاجر بعد ذلك الى قرقوش مرآ

  . نينوى –

  هيزاني - دهوك   شقيق المغدورة مارينا اويملك  2/5/2009  يوبرت اويملك عزيز  79

ى       ر من شهرين عل القي القبض عليه بعد مرور أآث
ة    اب الجريم م بارتك ك واته ا اويمل ه مارين ل اخت مقت

قيقته  ق ش نيعة  وق, بح اليب ش ه أس د مورست بحق
وغير انسانية وتعــذيب وحشي جسدي ونفسي حيث 
ر من        را الآث ة في أسايش عق وضع في غرفة مظلم
يم في الوقت     عشرين يومًا، واليزال في سجون االقل
ه    الذي يدعي اقربائه بأنه بريء من قتل شقيقته وان

  .اجبر على االعتراف تحت التعذيب والتهديد
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زوج   14/5/2009  حازم زوري  80 اء  –مت س قض و مجل عض
  تلكيف -نينوى   تلكيف

تعرض لالعتقال واالستجواب خارج اطار السياقات    
ة        وات األمن الكردي ل ق ة من قب واالجراءات القانوني

  .في تلكيف ،  بسبب مواقفة السياسية) اآلسايش(

ة      6/8/2009  نمرود شيبا  81 ة الديمقراطي اء الحرآ د أعض أح
  دهوك  .هوكفرع د –االشورية 

ي        ور ، ف ائية اش ريحه لفض وك لتص ي ده ل ف اعتق
ة    اء الحمل برنامج تلفزيوني عن حصول خروقات اثن
م  راق واورد اس تان الع يم آردس ي اقل ة ف االنتخابي
زب    ر للح امن عش رع الث ؤول الف ن مس د محس محم

العمادية آاحد المسؤولين  / الديمقراطي الكردستاني 
ى شكوى   عن تلك الخروقات، على اثر ذلك و بناء عل

يبا       رود ش ى نم بض عل ي الق ن الق د محس ن محم م
دة  ة لم ة العمادي ي قلع ف ف ا  14واودع التوقي يوم

هير  ة التش ي  . بتهم الق   20/8/2009وف م اط ت
ه   سراحه بكفالة لساعة واحدة فقط ليلقى القبض علي

مرة ثانية ومن قبل اجهزة امن العمادية وذلك بحجة  
ة اوالتي   مقال دة ه ي جري رت ف ت   نش ي االنترن وف

ل ا ، ونق ه به ة ل ي ال عالق ه الت رة توقيف  وخالل فت
دين     بعدها الى السجن المرآزي السايش دهوك مؤآ

سراحه   ان تهمته هذه المرة هي سياسية وال يطلق   
  .بكفالة
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  آزليةدرال -الموصل   عام42يبلغ من العمر   6/8/2009  ياسر يوسف  82

وم   ر ي د ظه ن بع ف م ة والنص اعة الثالث ي الس  ف
ق  يس المواف لحون   ، وضع 2009آب  6الخم مس

ة  ة المتكون اب العائل ى ب وة الصقة عل ون عب مجهول
ه  ف ووالدت ر يوس ن ياس ابة  م بيعينية المص الس

ى إصابة     بمرض السرطان فأسفر عن انفجار أدى ال
ة  ابات بالغ ر بإص ي   ياس ه الت ه ووالدت ه ويدي برأس

دميها فضال عن       ديها وق تعرضت لجروح بالغة في ي
  .في دارهم أضرار بالغة

ر   21/9/2009  شمايل ميخائيل ججو  83 نة  70العم زوج  –س ه  –مت ل
  بغداد  افراد 4عائلة مكونة من 

ة   ن اربع ة م ة متكون ة مجهول ة ملثم سطت مجموع
ا   ام الس ي تم داد ، ف ي بغ ه ف ى منزل عة اشخاص عل
دخل ائمين ف ه ن راد عائلت ان اف يال، حيث آ ة ل  الثالث

ا يملكون    من   الملثمين بيته ، واجبروهم الى جلب م
يغة      ض الص يق، وبع ت الض ديهم وق وفر ل ال ت م

  .الذهبية

  2/11/2009  عبداالحد يوسف الفونس  84
 319/16/295تفجير منزله المرقم 

، والواقع في منطقة اليرموك، حي  
  المغرب

  الموصل

ه مسلحون مجهولون ، ادعوا بأن المنزل ملكهم فجر
ة   ى منفع ره عل لين تفجي م، مفض ال حالله  وان الم

التفجير      . اهله ويذآر ان نفس الجماعة التي قامت ب
الفونس عبداالحد يوسف في     آانت قد َهجّرت عائلة

ة اواخر       2005عام  ا، وخطفت رب العائل من منزله
د ان  العام نفسه ، ًا    ولم يطلق سراحه اال بع ع مبلغ دف

  ماليًا آبيرًا مما اضطر العائلة الى ترك الموصل
ى           آرادة مريم –بغداد   اعتداء بالضرب المبرح  16/11/2009  سوريشوع حنا  85 ه من العمل ال دى عودت رح ل تعرض للضرب المب



 

 

       Mob: 964 (0) 7901448651 Tel: 964 (1) 5410916 Website: www.hhro.org  E-mail: info@hhro.org Relations: 07902993351 
                  07703090068 

  .و وعيه ونقل على الفور الى اقرب مشفىمنزله ، 

طة   7/12/2009  لؤي جودت ججو  86 ه بواس ر منزل وات  تفجي العب
  حي الحدباء –الموصل   الناسفة

وات        ن العب دد م زرع ع ون ب لحون مجهول ام مس ق
ي     ي ح ع ف ه الواق زء االسف لمنزل ي الج فة ف الناس
ا الحق اضرارا   ره مم م تفجي دباء بالموصل، وث الح

  .جسيمة في المنزل

تفجير محله بواسطة عبوات ناسفة   26/1/2010  رغيد صباح طوبيا  87
  الدواسة -الموصل   ي الرأس والظهراصابة بشظايا ف/ 

روبات     ل المش ر مح ون بتفجي لحون مجهول ام مس ق
د  فة، وق وات ناس طة عب ه بواس ابع ل ة الت الكحولي
ر محل    أصيب بشظايا في الرأس والظهر ، وتم تفجي
واطن    ود لم وم يع س الي ي نف ه ف ب محل ر بجان آخ

  .ايزيدي

  الحمدانية -ى نينو  مدير سياحة نينوى  3/8/2010  بهنام حبيب آجو  88

ارسال بالغات استدعاء متكررة له من قبل االسايش 
ر       ارج األط ة خ ال، بطريق ده باالعتق ردي وتهدي الك
ق     ية التتعل دوافع سياس ائية، وب ر القض واالوام

  .بالجوانب االمنية

  الحمدانية -نينوى   استاذ جامعي  2010آب   يوسف فرنسيس  89
ل   وات  تعرض الى عملية مضايقة وأستدعاء من قب ق

وى     دا ،   -االمن الكردية المتواجدة في سهل نين بغدي
 .اذا لم يحضر) الحمدانية(وتهديده بالطرد من بغديدا 

  25/8/2010  )ابو حبيب(بهنام حبيب آجو   90

وى   ياحة نين دير س وة / م ال ق ارس
ر قضائي  ى داره دون ام مسلحة ال
ر   ، وتوجيه رسائل تهديدية اليه عب

  عائلته

  ةالحمداني -نينوى 

ارة من       ل قم ك اب دب توجهت قوة مسلحة بسيارة بي
االسايش الكردي  الى منزله عدة مرات بعد العاشرة  

وم     ، واعطاء رسائل    25/8/2010ليال من نفس الي
ان    ث مك ه ، حي ه باعتقال ى عائلت فوية ال ة ش تهديدي

  .سكنه وعيشه اذا لم يمتثل ألوامرهم

كري مت  25/8/2010  لويس يوسف نعمت  91 د عس د عمي د / قاع تهدي
  الحمدانية -نينوى   باالعتقال

ى    ارة ال ل قم ب دب يارة بيك لحة بس وة مس توجهت ق
ايش  ى االس بت ال يًال، نس رة ل د العاش ه بع منزل
ه  ه متوعدة بأعتقال ذارات لعائلت ردي، وأعطت أن الك

  .بدون أيه أوامر قضائية
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اييش   بغديدا -نينوى   مواطن  5/9/2010  اسعد خضر جحوال  92 ت االس يس،     قام ه بك يس رأس ة بتلب الكردي
  .والتحقيق معه لمدة ثالث ساعات

  بغديدا -نينوى   مدير تربية الحمدانية  2010ايلول  هادي عزيز الياس  93
ديمقراطي الكردستاني،        ر الحزب ال ه في مق تم ايقاف
حية      ق الص ي المراف ت ف ن الوق رة م زه لفت وحج

  .لرفضه تقديم بيانات حكومية طلبها الحزب اعاله

94  

  
  
  

  ساالر فارس عبد االحد

  بغديدا -نينوى   شاب من اهالي الحمدانية  14/10/2010

تعرض للضرب من قبل مفرزة من شرطة طوارىء    
دم    ادة المق ة بقي اء الحمداني ي قض وج األول، ف الف
ي   طة العص وري، بواس ة الجب د عكل امل أحم ش
ي    رة ف روح خطي ابته بج ى أص ا ادى ال ة مم الحديدي

دمات  رأس وآ روة ال ى   ف ه اليمن ه وعين ي وجه ف
. وفقدانه للوعي بسبب الضربات التي تم توجيهها له

95  
  
  

  فراس آامل عبد االحد
  بغديدا -نينوى   شاب من اهالي الحمدانية  14/10/2010

تعرض للضرب من قبل مفرزة من شرطة طوارىء    
دم    ادة المق ة بقي اء الحمداني ي قض وج األول، ف الف

وري، بوا  ة الجب د عكل امل أحم ي ش طة العص س
الحديدية مما ادى الى اصابته بكدمات ورضوض في 

  .منطقة الظهر

96    
  بغديدا -نينوى   شاب من اهالي الحمدانية  14/10/2010  قيدار فارس عبد االحد

وارىء        رطة ط ن ش رزة م ن مف رب م رض للض تع
دم    ادة المق ة بقي اء الحمداني ي قض وج األول، ف الف

طة الع  وري، بواس ة الجب د عكل امل أحم ي ش ص
  .الحديدية مما ادى الى رضوض في الجسم

97  
  
  

  زآر خضر منصور هدايا
وال     20/10/2010 ية واالح رة الجنس دير دائ م

  بغديدا -نينوى   الشخصية في الحمدانية

قامت مفرزة مكونة من اآثر من عشرين شخصا من 
ديمقراطي      زب ال ة الح ى محلي دة ال مرآة العائ البيش

اف    ؤولها من ي مس تاني الت ن،  الكردس د حس محم
ة      ر مكتمل ة غي ر معامل بأعتقاله على اثر رفضه تمري
زب       ن الح ربين م راجعين المق د الم روط الح الش

  .المذآور
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98    
  حي السالم –برطلة   انفجار عبوة صوتية قرب منزله  29/10/2010  بشير حياة

ة  دة بواب ت أعم عت تح وتية وض وة ص ار عب انفج
ينوى ، سهل ن –منزله الكائن في حي السالم ببرطلة 

اج   م زج ة وتحط ى اضرار مادي ار ال ا ادى االنفج مم
  .النوافذ

99  
101  

  
  

ر  ود  3تفجي ازل تع من
  لمسيحيين

  المنصور - بغداد   تفجير بواسطة عبوات ناسفة  9/11/2010

ة    ي منطق يحيين ف ود لمس ازل تع ة من ر ثالث م تفجي ت
اعة  م الس رب مطع ا ق ان منه داد أثن ور ببغ المنص

ة نفسها ، من     وآخر يبعد عنهما بمسا  فة في المنطق
ي    يمة ف ة جس ى اضرار مادي ولين، ادى ال ل مجه قب

  .المنازل المستهدفة

ى    102 ف موس ام يوس امي بهن س
  الدورة - بغداد   آاسب/  1969مواليد   2010  حنونا

ه ، وادى       تهدفة منزل فة مس وات ناس ر عب م تفجي ت
ه ،  راد عائلت ين اف وف ب ع وخ ى هل ار ال االنفج

ار مادية في المنزل وتطاير زجاج  باالضافة الى اضر
  . النوافذ

103  
112  

ر  ود  10تفجي ازل تع من
 2في المنصور و   2منازل في آمب سارة و  6تفجير  بغداد  تفجير بعبوات ناسفة  10/11/2010  لمسيحيين

  .في الغدير وواحد في الدورة

113    
ة      15/11/2010  بولص اندريا ة الدرآزلي ي منطق يم ف اط  يق خي

  الدرآزلية -صل المو  بالموصل
ولين ، بواسطة زرع  ل مجه ه من قب ر منزل م تفجي ت
ا أدى      زل، مم ة المن ي حديق ام وف فة أم وات ناس عب

  .اضرار مادية آبيرة 

اء    حي البكر -الموصل   شماس -رجل دين   21/11/2010  الشماس حبيب  114 ق الق ابي عن طري وم اره ى هج ه ال تعرض منزل
  .وة ناسفة قربهعبوة ناسفة عليه والقيام بتفجير عب

اف      15/12/2010  المهندس الياس سامي  115 رة االوق موظف حكومي في دائ
ل مجهولين عن طريق        آمب سارة –بغداد   .، مهندس ديكور، متزوج تعرض للتهديد بالقتل من قب

  .رمي ورقة تهديد في باحة منزله

116    
  رالمنصو - بغداد   ضابط شرطة برتبة رائد  25/12/2010  غسان فرج داود

ن    فة م وة ناس طة عب ر بواس يارته للتفجي تعرض س
ي        ة ف ت مرآون دما آان ولين عن لحين مجه ل مس قب

  .آراج منزله ، مما ادى الى حرقها 



 

 

       Mob: 964 (0) 7901448651 Tel: 964 (1) 5410916 Website: www.hhro.org  E-mail: info@hhro.org Relations: 07902993351 
                  07703090068 

لحين      الغدير - بغداد   والد الدآتور دريد  30/12/2010  سامي داود  117 ل مس ن قب ر م يارته للتفجي ه وس رض منزل تع
  .مجهولين 

118  
127  

  
  

ر  ود 10تفجي ازل تع  من
  لمسيحين

اطق     30/12/2010 ي من يحيين ف تهداف المس اس
  بغداد  مختلفة من بغداد

ر     10تعرض أآثر من  ود لمسيحيين للتفجي منازل تع
لحين        ل مس ن قب ت م فة زرع وات ناس طة عب بواس
وك   دير والخضراء واليرم اطق الغ ي من ولين ف مجه
ات    ي االرواح والممتلك ائر ف ى خس دورة، ادت ال وال

  .12/1010/ 31 – 30في ليلة 

تعرض منزله لتفجير بواسطة عبوة ناسفة ، واسفر    حي العامل –بغداد   استهداف منزله بعبوة ناسفة  31/12/2010  سعد اهللا عبد االحد متي آانون  128
  .عن اضرار وخسائر مادية في المنزل

129  
  10/1/2011  تفجير محلين لمسيحيين  130

تفجير عبوتين ناسفتين امام محلين 
  زة الكهربائية والمنزليةلبيع االجه

  
  الكرادة - بغداد 

ة       ة والمنزلي زة الكهربائي ع االجه ين لبي ر محل تفجي
ادي       ل ن رادة مقاب ة الك ي منطق يحين ف ودان لمس يع

  .الهندية، مما ادى الى أضرار جسيمة بالمحلين

ية من قبل مسلحين مجهولين، وقاموا اقتحمت الجمع  الكرادة - بغداد   اقتحام وسرقة الجمعية  13/1/2011  جمعية أشور بانيبال  131
  .بسرقة محتوياتها

ي     132 يحيين ف د المس زل اح من
  19/5/2011  الموصل

وتية   ى ص وتين االول ار عب انفج
  والثانية ناسفة

  
  حي الزهور –الموصل 

د       ذعر عن دثت ال وتية أح ى ص وتين االول ر عب تفجي
دثت        فة أح وة ناس ت عب ة آان زل والثاني كان المن س

  .منزل دون اضرار بشريةاضرار جسيمة بال
 . تم تهجيرهم بالقوة من شارع فلسطين في بغداد شارع فلسطين –بغداد  متزوج ولديه أربعة بنات 2/2011شهر ت عزيز ايشوع 133

يحي   2/12/2011  شكري عيسى  134 ة   / مس ل حالق احب مح ص
راد،       العباسية -زاخو  - دهوك   نسائي ل متطرفين اآ د  تم حرق محله بالكامل من قب بع

  .خروجهم من صالة الجمعة

يحية   2/12/2011  بشرى  135 ة  / مس ل حالق احبة مح ص
د         العباسية -زاخو  - دهوك   نسائي راد، بع رفين اآ ل متط ن قب ا م رق محله م ح ت

  .خروجهم من صالة الجمعة

يحي   2/12/2011  سمير جميل  136 ة   / مس ل حالق احب مح ص
بل متطرفين اآراد، بعد خروجهم تم حرق محله من ق  العباسية -زاخو  - دهوك   نسائي

  .من صالة الجمعة
يحي   2/12/2011  صالح صبري  137 ة  / مس ين حالق احب محل دد   العباسية -زاخو  - دهوك ص ه ع ب محالت م تخري يمة  2ت اق اضرار جس ، والح
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ن          نسائي روجهم م د خ راد، بع رفين اآ ل متط ن قب ا، م به
  .صالة الجمعة

يحية   2/12/2011  نجاة  138 احبة مح/ مس ة ص ل حالق
د         العباسية -زاخو  - دهوك   نسائي راد، بع رفين اآ ل متط ن قب ا م رق محله م ح ت

  .خروجهم من صالة الجمعة

يحية   2/12/2011  باسمة آورآيس  139 ة  / مس ل حالق احبة مح ص
د         العباسية -زاخو  - دهوك   نسائي راد، بع رفين اآ ل متط ن قب ا م رق محله م ح ت

  .خروجهم من صالة الجمعة

يحي   2/12/2011  هنامآورآيس ب  140 ة  / مس ين حالق احب محل ص
تم حرق محله من قبل متطرفين اآراد، بعد خروجهم   العباسية -زاخو  - دهوك   نسائي

  .من صالة الجمعة

يحية   2/12/2011  زينة عبدو  141 ة  / مس ل حالق احبة مح ص
د         العباسية -زاخو  - دهوك   نسائي راد، بع رفين اآ ل متط ن قب ا م رق محله م ح ت

  .ن صالة الجمعةخروجهم م

يحية   2/12/2011  باسمة نمرود  142 ة  / مس ل حالق احبة مح ص
د         العباسية -زاخو  - دهوك   نسائي راد، بع رفين اآ ل متط ن قب ا م رق محله م ح ت

  .خروجهم من صالة الجمعة

ود     2/12/2011  صالون حالقة نسائي  143 ائي يع ة نس الون حالق رق ص ح
حله من قبل متطرفين اآراد، بعد خروجهم تم حرق م  العباسية -زاخو  - دهوك   لمسيحي

  .من صالة الجمعة

ود     2/12/2011  صالون حالقة رجالي  144 الي يع ة رج الون حالق رق ص ح
تم حرق محله من قبل متطرفين اآراد، بعد خروجهم   العباسية -زاخو  - دهوك   لمسيحي

  .من صالة الجمعة

د        محلة النصارى –زاخو  - ك دهو  صاحب محل مشروبات/ مسيحي  2/12/2011  ابرم يوسف  145 راد، بع ل متطرفين اآ تم حرق محله بالكامل من قب
  .خروجهم من صالة الجمعة

سيارة  +محالت 3صاحب / مسيحي  2/12/2011  طالب حنا  146
د    محلة النصارى -زاخو  - دهوك   طن)2(آيا  تم حرق محله وسيارته من قبل متطرفين اآراد، بع

  .خروجهم من صالة الجمعة

تم حرق محله من قبل متطرفين اآراد، بعد خروجهم   محلة النصارى -زاخو  - دهوك   صاحب محل مشروبات/ مسيحي  2/12/2011  ري ميخائيلبد  147
  .من صالة الجمعة

يحي  2/12/2011  سمير بطرس  148 ل / مس احب مح ص
هم تم حرق محله من قبل متطرفين اآراد، بعد خروج  محلة النصارى -زاخو  - دهوك   مخزن+مشروبات

  .من صالة الجمعة

تم حرق محله من قبل متطرفين اآراد، بعد خروجهم   محلة النصارى -زاخو  - دهوك   صاحب محل مشروبات/ مسيحي  2/12/2011  روئيل الياس  149
  .من صالة الجمعة
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يحي  2/12/2011  نادر البازي  150 ل / مس احب مح ص
قبل متطرفين اآراد، بعد خروجهم تم حرق محله من   محلة النصارى -زاخو  - دهوك   مخزن+مشروبات

  .من صالة الجمعة

د      محلة النصارى -زاخو  - دهوك   صاحب محل مشروبات/ مسيحي  2/12/2011  وليد عبد االحد  151 راد، بع تم تدمير محله بالكامل من قبل متطرفين اآ
  .خروجهم من صالة الجمعة

يحي  2/12/2011  جوني  152 ا   / مس ة بيرآ الي قري ن اه / م
تم حرق محله من قبل متطرفين اآراد، بعد خروجهم   محلة النصارى -زاخو  - دهوك   مشروباتصاحب محل 

  .من صالة الجمعة

تم حرق محله من قبل متطرفين اآراد، بعد خروجهم   العباسية -زاخو  - دهوك   صاحب محل مشروبات/ مسيحي  2/12/2011  جميل جبو  153
  .من صالة الجمعة

يحي  2/12/2011  )ابو ياسر(بنيامين ادود   154 احب / مس الت  4ص مح
ل     العباسية -زاخو  - دهوك   صاة بليارد+ دار+ مخزن + تم حرق جميع محالته وممتلكاته ومصالحه من قب

  .متطرفين اآراد، بعد خروجهم من صالة الجمعة

طرفين اآراد، بعد خروجهم تم حرق محله من قبل مت  العباسية -زاخو  - دهوك   صاحب محل مشروبات/ مسيحي  2/12/2011  انس موسى  155
  .من صالة الجمعة

تم حرق محله من قبل متطرفين اآراد، بعد خروجهم   طريق ابراهيم الخليل –دهوك   صاحب محل مشروبات/ مسيحي  2/12/2011  نبيل موسى  156
  .من صالة الجمعة

صاحب مقهى قرب آنيسة / مسيحي  2/12/2011  مقهى تابع لمسيحي  157
راد،         العباسية - زاخو - دهوك   العباسية ل متطرفين اآ ه من قب ابع ل تم حرق المقهى الت

  .بعد خروجهم من صالة الجمعة

يحي  2/12/2011  قاعة بليار هيزل  158 الة  / مس ة وص احب قاع ص
راد،      قرية بيدارو -زاخو  - دهوك   بليارد هزيل رفين اآ ل متط ن قب ة م ى القاع داء عل م االعت ت

  .والحاق اضرار آبيرة فيها

159  
ال ارع  مح ي ش روبات ف ت مش

يحيين    ود لمس درا تع نوه
  وايزديين

الت      2/12/2011 ن مح دد م ى ع داء عل االعت
  شارع نوهدرا –دهوك   المشروبات في شارع نوهدرا

االت الخاصة  دد من المح ى ع داء عل م حرق واعت ت
ل   ن قب دار، م ارع نوه ي ش روبات ف ع المش بيي
رات االالف      ائر بعش درت الخس راد، وق رفين اآ متط

  . دوالراتمن ال

ود     160 الت تع رق مح ر وح تفجي
ود   2/12/2011  لمسيحيين وايزيديين الح تع الت ومص ر مح تفجي

  سميل - دهوك   لمسيحيين وايزديين
قام مجموعة من االآراد المتطرفين بحرق عدد من     
واطنين مسيحيين    مخازن ومحالت ومصالح تعود لم

  .وايزديين في قضاء سميل بدهوك
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الت   161 رق مح ر وح ود  تفجي تع
ود   2/12/2011  لمسيحيين وايزيديين الح تع الت ومص ر مح تفجي

  شيوز - دهوك   لمسيحيين وايزديين
من االآراد المتطرفين بحرق عدد    300قام أآثر من 

واطنين  ود لم الح تع الت ومص ازن ومح ن مخ م
  .مسيحيين وايزديين في قضاء سميل بدهوك

ازل ومحالت      162 ى من االعتداء عل
وت     2/12/2011  عائدة لمسيحيين ارة بي واب وان ير اب تكس

  بيدارو - دهوك   ومحالت عائدة لمسيحيين

ى       داء عل راد المتطرفين باالعت قام عدد آبير من االآ
دارو    ة بي العوائل المسيحية االمنة في ديارها في قري
واب ،      اموا بتكسير االب التابعة لقضاء زاخو، حيث ق
وتهم   ات بي ى واجه داء عل ارة واالعت ير االن وتكس

  .ومحالتهم في القرية

ديره      3/12/2011  نادي نوهدرا االجتماعي  163 ود ي اعي يع نادي ثقافي واجتم
  شارع نوهدرا –دهوك   1975رائد جرجيس، تأسس عام 

ة صباحًا،    تم االعتداء على النادي عند الساعة الثاني
يفه   رق ارش اموا بح راد، وق رفين اآ ل متط ن قب م

ي     رة ف رار آبي داث اض افي ، واح ادي  الثق ى الن مبن
  .الف دوالر امريكي) 50(تقدر بـ 

164  
محالت للمشروبات   3الهجوم على   4/12/2011  محالت تعود لمسيحيين 3  166

  تعود لمسيحيين
 - قضاء العمادية  –دهوك 

  ديرلوك

در ب    راد تق رفين االآ ن المتط ة م ام مجموع ) 20(ق
محالت للمشروبات تعود ) 3(شخص، بالهجوم على 

  .وا باضرام النار فيها وتدميرهالمسيحيين، وقام

 


