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  اضرار واعتداءات وتفجير آنائس ودور عبادة) ب ( ملحق 
  

الضررالعنوانالمعلومات المتوفرةتاريخ الحادثاالسم الكاملت

.سرقة معمل السباآة العائد له في التاجيحي المعلمين   -بغداد   ٢٠٠٣/ ٣/ ٩فراس يوسف ايوب ١

.رقت داره بكل محتوياتهاساألمين   حي -بغداد   ٢٠٠٣/ ٣/ ٢٨خالد نوح حنا ٢

قصف منزله أثناء الحربحي الخليج   -بغداد ٨متزوجة عدد أفراد األسرة ٢٠٠٣/ ٤/ ١يوخنا دانيال نيسان القس٣

.حدوث أضرار في البيت نتيجة الحرباألمين   حي -بغداد   ٢٠٠٣/ ٤/٤سامي اسحق متي٤

.سرقة أثاث شقته بغداد٧د األسرة متزوج عدد أفرا٢٠٠٣/ ٤/ ٥موشي شمعون داود ٥

قصف داره بصاروخ أثناء الحرب مما أدى إلى   الدورة-بغداد ٦متزوج عدد أفراد األسرة ٢٠٠٣/ ٤/ ٨وليم الزار ميخائيل٦
.حدوث أضرار جسيمة بالدار والممتلكات

لحربتعرض داره للقصف أثناء احي الخليج   -بغداد   ٢٠٠٣/ ٤/ ٨هدير حازم عبو٧
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.سرقة اثاث نادي الضباط والتي آانت بذمتهحي الخليج   -بغداد ٧متزوج عدد أفراد االسرة٢٠٠٣/ ٩/٤متي نيسان متي ٨

.سرقة محله في حي أبو نؤاسحي الخليج   -بغداد ٤متزوج عدد أفراد األسرة ٢٠٠٣/ ٤/ ٩عدنان يوسف ميخا٩

. والتي آانت بذمتهسرقة أثاث نادي الصيادينحي الخليج   -بغداد ٧وج عدد أفراد األسرة متز٢٠٠٣/ ٩/٤اسطيفان اسكندر يونان١٠

.دمر منزلها وسيارتها جراء القصف األميرآيبغداد الجديدة  -بغداد   ٢٠٠٣/ ٤/ ٩آلودا بابا داود١١

.اتها الذهبيةسرقة اموالها ومقتنيبغداد الجديدة  -بغداد   ٢٠٠٣/ ٤/ ٩نرجس آيورآيس بابا١٢

/  ٨متزوج عدد أفراد األسرة ٢٠٠٣/ ٤/ ٩دانيل انوية دانيل١٣
 ملم مضاد للطائرات وسبب ٥٧سقطت قذيفة نوع بغداد الجديدة  -بغداد  آاسب– ١٩٤٣مواليد 

).فجوة(أضرار في السقف 

.سرقة مطعم جمعية المهندسين حي الخليج   -بغداد ٧متزوج عدد أفراد األسرة ٢٠٠٣/ ٤/ ١٠مرقس ايشو بطرس١٤
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. دارهاةسرقاألمين  حي –بغداد   ٢٠٠٣/ ٤/ ١٢حياة يوسف حنا اسطيفانا١٥

 متزوج عدد أفراد ١٩٣٩مواليد ٢٠٠٣/ ٤/ ١٥دنخا شمعون دنخا ١٦
)أثاث مختلفة(سرقة شقته في المجمع  مجمع القادسية–بغداد ٤األسرة 

.إضرار في البيت أثناء الحرباألمين  حي –داد بغ  ٢٠٠٣/ ٤طارق جميل طوبيا١٧

.سرقة مواد من الكنيسةاألمين  حي –بغداد   ٢٠٠٣/ ٥/ ١٣آنيسة الصعود ١٨

سرقت دارهحي المعلمين  -بغداد   ٢٠٠٣/ ٥/ ٢٥موفق فتوحي داود١٩

سرقت داره أثناء الحرب حي الخليج -بغداد ٨متزوج عدد أفراد األسرة ٢٠٠٣/ ٦/ ٧اوراها صادق هرمز ٢٠

سرقة محله التجاري األمين  حي –بغداد   ٢٠٠٣/ ٦/ ٧سعدي يوسف دنو هرمز٢١

 باالضافة الى قاعة بليارد ومحتوياتها  مولدةةسرقاألمين  حي –بغداد   ٢٠٠٣/ ٦/ ١٤عبده يلدا آريم٢٢
والتي تعود له
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نبراس بديع عبو و وفاق بديع ٢٣
سرقة مبلغ من منزله من قبل أميرآيين اثر مداهمة األمين  حي –بغداد ٦متزوج عدد أفراد األسرة ٢٠٠٣/ ٦/ ٢٠عبو 

.منزله خطأ

 أثاث دارهةسرقاألمين  حي –بغداد   ٢٠٠٣/ ٧/ ١٣ماهر صبيح جرجس ٢٤

عدد أفراد /  متزوج  / ١٩٤٨تولد ٢٠٠٣/ ٧/ ٢٨زهير جوسي منصور٢٥
 الدار التي تعود لهةسرقبغداد الجديدة  -بغداد  آاسب /)٥(األسرة 

 داره أثناء الحربةسرقحي الخليج  -بغداد   ٢٠٠٣/ ٧/ ٣١داود يوخنا السعدي٢٦

.اموالهسرقة األمين  حي –بغداد   ٢٠٠٣/ ٧/ خالد يوسف٢٧

.تنياتهسرقة الدار التابعة له مع مقحي الخليج  -بغداد   ٢٠٠٣/ ٣/٨جورج داود ياقو آكحنو٢٨

طرد من البيت الذي آان يسكنه بقوة السالح بعد  المشتل-بغداد   ٢٠٠٣/ ٨/ ٩آمال جبرائيل اسكندر شعيا٢٩
.سلب الدار
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.اقتحمت داره ليًال وسلبتاألمين  حي -بغداد   ٢٠٠٣/ ٨/ ٩ميخائيل سعيد بطرس٣٠

.المحل التابع لهحرق حي المعلمين  -بغداد   ٢٠٠٣/ ٨/ ١٠وسام عبد المسيح يوسف٣١

.وسرقة مقتنياته واموالهسطو مسلح على داره بغداد الجديدة  -بغداد متزوج٢٠٠٣/ ٨/ ١٩عايد يوسف ميخا٣٢

.سرقت داره أثناء الحربحي الخليج   -بغداد ٨متزوج عدد أفراد االسرة٢٠٠٣/ ٩/ ١٥عمانوئيل يوسف ايليا٣٣

.سرقة دارها واموالهاحي الخليج  -بغداد متزوجة ٢٠٠٣ /٩/ ١٧مريم سنكريم اموفسيس٣٤

سرقت داره أثناء الحربحي الخليج  -بغداد   ٢٠٠٣/ ١٠/ ١توما مراد منصور٣٥

تسليب مع ضرب شديد وحدوث جروح تعرض الى الحي الرئاسة  -بغداد   ٢٠٠٣/ ١٠/ ٢٦خير اهللا عبد حسيب٣٦
.وخدوش في الوجه واليدين
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 جديد حسن ٢١٨تسلسل البناية   ٢٠٠٣/ ١٠/ ٣٠ شاآر هرمزفريد٣٧
 .انفجار في بناية تعود ملكيتها له باشا

.سطو مسلح على داره وسرقته الغدير-بغداد طبيب أسنان/ متزوج٢٠٠٣/ ١١/ ٢٥آريم حنا آوريا شبله٣٨

.هره وسرقة موجوداتسطو مسلح على دا حي المعلمين–بغداد   ٢٠٠٣/ ١١/ ٢٦لؤي حكمت سموعي٣٩

تابعة له سرقت مولدة آهرباء  حب المعلمين–بغداد   ٢٠٠٣/ ١٢/ ٨يوسف ايوب يوسف٤٠

تعرض إلى حادث تفجير سيارته اثر انفجار لغم  المشتل-بغداد   ٢٠٠٣/ ١٢/ ١٨آريم عبدو زادو٤١
.ارضي

تفجير المحل العائد له بغداد الجديدة–بغداد ) ٥(متزوج عدد أفراد األسرة   عامر يوسف زورا عوديش٤٢

سرقة داره حي الخليج–بغداد     ليث بطرس موشي٤٣
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سرقة داره حي الخليج–بغداد     هنري ملحم بنيامين٤٤

سرقت داره أثناء الحرب حي الخليج–بغداد ٦متزوج عدد أفراد األسرة   هرمز بولو شليمون٤٥

سرقت داره أثناء الحرب حي الخليج–بغداد     قرياقوس مروآي صادق٤٦

 حي االمين–بغداد     انيس عبد اهللا منصور٤٧
 أثناء  العائد لهسقوط قذيفة هاون على الدار

العمليات الحربية وإحداث أضرار آبيرة في البيت 
.واألثاث

. في البيت أثناء الحرباضرار حي االمين–بغداد     شموني حنا عمو٤٨

.حريق في داره أدى إلى احتراق موجودات البيت حي االمين–بغداد     معونيوخنا آاآوز ش٤٩

. تعود لهلدةمع مو محله التجاري ةسرق حي االمين–بغداد     ميخائيل يلدا يوسف آمو٥٠

للكهرباء تابعة لهسرقت مولدة  حي االمين–بغداد     منصور آدا منصور٥١
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.من الدار العائدة لهطرد ن حي االمي–بغداد     ماجد شوآت عزيز٥٢

من المعمل الذي آان يستأجره إجباريا طرد  حي االمين–بغداد     يوسف جميل فتوحي٥٣
).بالقوة(

.أخذت منه الدار التي يسكنها بالقوة حي المعلمين–بغداد     آليانا عوديشو نعمو٥٤

.المكتب التابع لهسرقة  حي السنك–بغداد     رائد ياقو بولص٥٥

. منزله للسرقة من قبل عصابةتعرض      بطرس ايشايا٥٦

. منزله للسرقة من قبل عصابةتعرض الدورة-بغداد  بنات و ابن واحد٣متزوج لديه   سادي خايل توما٥٧

.سرقة محله التجاري  حي االمين–بغداد   ٢٠٠٤/ ١/ ٢٨طارق مرقس آال٥٨



 

 

Tel: 964 (1) 5410480 

Mob: 964 (0) 7901448651 Email: hhro2006@yahoo.com 

   

 
انفجار عبوة ناسفة زرعت قرب داره أثناء مرور  حي االمين–بغداد   ٢٠٠٤/ ٣/ ٤عمانوئيل انويا اوشانا٥٩

. االمريكية للقوات دورية 

 عدد ١٩٢٣متزوج من مواليد ٢٠٠٤/ ٣/ ١٧يوسف آورييل شمعون٦٠
 بأضرار مادية آبيرة اثر االنفجار الذي تعرض داره العلوية–بغداد ١٠أفراد األسرة 

.حدث في فندق جبل لبنان

.سرقت داره أثناء الحرب بغداد الجديدة–بغداد ١٩٦٨مواليد ٢٠٠٤/ ١/٤ن آوريه عيسى عدنا٦١

تعرضت للتفجير الدورة-بغداد   ١٦/١٠/٢٠٠٤آنيسة مار آيورآيس ٦٢

تعرضت للتفجيرنفق الشرطة  ١٦/١٠/٢٠٠٤)شفيع لعمل(آنيسة مار يوسف ٦٣

تعرضت للتفجيرنصور الم-بغداد   ١٦/١٠/٢٠٠٤آنيسة مار توما ٦٤

تعرضت للتفجير الدورة-بغداد   ١٦/١٠/٢٠٠٤آنيسة مار يعقوب ٦٥
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تعرضت للتفجير الكرادة-بغداد    ١٦/١٠/٢٠٠٤)الكاثوليك(آنيسة روم ٦٦

ها بسيارة مفخخة يرتم تفج الدورة-بغداد   ٩/١١/٢٠٠٤آنيسة مار آيوآيس ٦٧

 بسيارة مفخخة تفجيرهاتم  الدورة-بغداد   ٩/١١/٢٠٠٤آنيسة شيخ متي ومار بهنام٦٨

احراق الكنيسةتم   الدورة-بغداد   ١٧/٥/٢٠٠٧آنيسة مار آيوآيس٦٩

فجر محله بواسطة سيارة مفخخة امامه      ٢٠٠٦جان افرام ملكي٧٠

 الدورة-بغداد كنيسةالمتشددين اقتحموا ٥/٦/٢٠٠٧آنيسة مار يعقوب اسقف نصيبين٧١

اقتحموا آنيسة مار يعقوب اسقف نصيبين متشددين 
بسرقة   حي اسيا وقاموا–الواقعة في الدورة 

محتويات الكنيسة آما قاموا بإنزال الصليب الذي 
.يعلوها

 عن اصابة ثالثة مواطنين مدنين  االنفجاراسفر تلكيف-نينوى انفجار عن طريق عبوة ناسفة ١١/٦/٢٠٠٧آنيسة مارت شموني٧٢
.الكنيسة رار في احد جدرانبجروح واحدث اض

الموصلانفجار اسطوانة غاز مفخخة   ٦/١/٢٠٠٨الراهبات دير٧٣

مجهولين وضعوا اسطوانة غاز مفخخة عند باب 
الجديدة  دير الراهبات الكاثوليك في منطقة موصل

غرب المدينة مما أدى إلى الحاق أضرار جسيمة 
المجاورة بالدار وعدد من المنازل

الموصلانفجار سيارة مفخخة ٦/١/٢٠٠٨       لعذراءمريم ا آنيسة٧٤
 إلى إصابة أربعة مدنيين بجروح  االنفجارأدى

مختلفة وإلحاق أضرار مادية آبيرة بالكنيسة 
دور مجاورة لها وأربعة
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 إلى الحاق أضرار مادية آبيرة ببوابة  االنفجارأدىالموصلسيارة مفخخةانفجار  ٦/١/٢٠٠٨آنيسة مار بولص٧٥
   ج الكنيسة من دون خسائر بشريةوسيا

 وآنيسة مار افرام للسريان ٧٦
االنفجار نتج عنه الحاق اضرار مادية في الكنيسة آرآوكمفخختين انفجار سيارتين٩/١/٢٠٠٨)ام االحزان( يسوع آاتدرائية قلب

  .وتكسر زجاج الكنيسة

آنيسة مريم العذراء و آنيسة ام ٧٧
  .الحاق اضرار مادية في الكنيستينآرآوكسيارتين مفخختينر انفجا ٩/١/٢٠٠٨االحزان للكلدان

بينهما ،  إلى إصابة شخصين بجراح  االنفجارأدىالموصلسيارة مفخخةانفجار   ١٧/١/٢٠٠٨آنيسة الطاهرة٧٨
شرطي وإلحاق أضرار مادية بجدار الكنيسة

منطقة الساعة قرب آنيسة     ٩/٤/٢٠٠٨آنيسة الساعة٧٩
الساعة في الموصل

 مما ادى الى نفجار سيارتين مفخختين بالتعاقبا
  .اضرار مادية بجدران آنيسة الساعة

تعرض للتسليب واالعتداء وسرقة راتبه      صالح يوسف٨٠

  تعرض منزله لالعتداء والحرق      اياد عفاصة٨١

البصرةاقتحام  آنيسة الصخرة٨٢
اقتحم مسلحون مجهولون آنيسة الصخرة المغلقة 

قطع المنافذ   وسط مدينة البصرة بعدابوابها الواقعة
المؤدية اليها

 
  
  
  
  
 


