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  قائمة باسماء محاوالت االغتيال) هــ ( ملحق 
  

الضررالعنوانالمعلومات المتوفرةتاريخ الحادثاالسم الكاملت

ال الجمعية-دهوكمتزوج /  ١٩٤٧ مواليد ١٩/٦/٢٠٠٣رعد ايشايا اسحق١ ة اغتي رض لمحاول تع
عند سفره الى البصرة 

ال الجمعية-دهوكتزوج م/  ١٩٥٣مواليد ١٩/٦/٢٠٠٣بطرس خامس آليانا٢ ة اغتي رض لمحاول تع
عند سفره الى البصرة 

 االمين-بغداد   ٢٦/٦/٢٠٠٣جان عزيز حنا٣
م     ي العظ سر ف رح وآ ج
ي     ة ف ة ناري ة اطالق نتيج

.الشارع

تهديد وماحولة اغتيال الغدير-بغداد راعي آنيسة مارآورآيس الكلدان٦/٢٠٠٣/القس حبيب هرمز النوفلي٤

 حي الخليج–بغداد متزوج١/٧/٢٠٠٣ متي اسرائيلنجيب٥
ال  ة اغتي رض لمحاول تع

رض  ه   الوتع د ل ل العائ مح
.الى السرقة
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 النعيرية-بغداد متزوج ١/٧/٢٠٠٣عبد الكريم شموئيل جبرائيل٦

ال  ة اغتي رض لمحاول تع
م   شم عظ رح وته وج
ي  د ف الحوض وقطع الوري

.الفخذ

تهديد بالقتل حي الخليج–بغداد  متزوج /١٩٦٩مواليد ١٢/٧/٢٠٠٣عدنان اسرائيل حنا٧

ال الخالدية -االنبارمتزوج / ١٩٥٠مواليد ٩/١٠/٢٠٠٣داود قيصر نابليون٨ ة اغتي رض لمحاول تع
 قنبلة في داره بالقاء

ع     حي المعلمين–بغداد     امير بهجت الياس٩ لب م ادث س رض لح تع
محاولة اغتيال 

تعرضت لمحاولة اغتيال      أزهار سعيد حنا١٠

تعرضت لمحاولة اغتيال       زينا سعيد حنا١١

م  حي االمين–بغداد   ١٨/١/٢٠٠٤آريم عبدو زادو١٢ اصابته بجروح نتيجة لغ
ارضي 

ي  تلكيف-نينوى قائم مقام قضاء تلكيف/ متزوج ٢٤/١/٢٠٠٤وضاح آورآيس الياس١٣ ه ف ة اغتيال محاول
ته الموصل مع افراد حماي
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تعرض لمحاولة اغتيال  الدورة-بغداد  متزوج /١٩٥٣مواليد ٢١/٦/٢٠٠٤سرآون ماما اوشانا١٤

شفى      /  ١٩٨٠مواليد  ٣١/٨/٢٠٠٤غزوان آليانا آيورآيس١٥ طبيب في مست
 دورة –بغداد علي بن أبي طالب 

أصيب بطلق ناري من قبل     
ة      القوات األمريكية في مدين

.الصدر

بغدادوزيرة المهجرين والمهاجرين٢٢/٩/٢٠٠٥ا باسكال ورد١٦
ا ادى   ا مم ة موآبه مهاجم

ى  لال راد  ٤ مقت ن اف  م
.حمايتها الخاصة

ة       ٢٠٠٥يونادم آنا١٧ ة الديمقراطي ام للحرآ السكرتير الع
 شارع محمد القاسم–بغداد االشورية

رض   ه وتع ة موآب مهاجم
ى  ة ال يارته الخاص س

.اضرار
  


