
 
  

  
  

  
  

  قائمة باسماء حاالت االختطاف واالختفاء) ج ( ملحق
 

العنوان المعلومات المتوفرة تاريخ الحادث االسم الكامل االضرارت

19/7/2003 عام16العمر  حي المثنى–الموصل  هيلدا زهير اسطيفان 1
اختطفت امام دارها من قبل مجموعة مسلحة        

د      د االعت ا بع م تحريره ل وت ي الموص اء ف
.عليها

آاسب صاحب محل اصباغ الغدير-بغداد  19/8/2003 نشوان عابد يوسف ميخا ة   2 اء فدي ره لق م تحري ن داره  وت ف م اختط
.مالية 

متزوج حي الرئاسة–بغداد  28/8/2003 سمير داود يوسف اعتدي عليه واختطف ولده من سيارة واطلق       3
.سراحه لقاء فدية

آاسب حي االمين–بغداد  4/9/2003 زياد طارق توما 4
راحه       ق س ولين واطل ل مجه ن قب ف م اختط
ضرب       ى ال رض ال ة ، وتع ة مالي اء فدي لق

.والتعذيب

الموصل ربة بيت 5/10/2003 الرا ليث غانم سليم ة   5 ع فدي د دف راحها بع ق س ا واطل م اختطافه ت
.مالية

ر الغدي-بغداد  )رجل اعمال ( متزوج  2003/تشرين اول رياض قرانا .اختطف واطلق سراحه بعد دفع فدية مالية6

آاسب الغدير-بغداد   2003/تشرين اول رامي ليون 7

ذب    البلديات-بغداد صاحب معرض للسيارات2003/تشرين اولارا آيروب8 ولين وع سلحين مجه ل م ن قب اختطف م
.بشكل بشع

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



 

اء         اختطف من ق   الغدير-بغداد اعزب18/12/2003هنري آامل عيسى9 بل عصابة واطلق سراحه لق
فدية 

ي  الحزام-قرقوش  اعزب- 1976مواليد 18/1/2004شكيب سعيد نحو10 ولين ف سلحين مجه ل م ن قب ف م اختط
 آوير-طريق قرقوش 

اء            الغدير-بغداد اعزب26/1/2004هايدن آامل عيسى11 اختطف من قبل عصابة واطلق سراحه لق
فدية

.اختطف واطلق سراحه بعد دفع فدية ماليةبغدادصاحب مطعم االوائل في بغداد2004/اذارماجد بطرس12
اختطفت اثناء خروجها من الدار حي الخليج–بغداد باآر/  سنة 18العمر 25/8/2004ميادة قيس فرخو13

  بشير حناني عولو14
عدد /  متزوج– 1961مواليد 13/8/2004  

م    اختط قرقوش-حمدانية 4االطفال  ولين وت سلحين مجه ل م ن قب ف م
. دوالر30.000تحريره مقابل فدية مقدارها 

اختطف من قبل مسلحين مجهولين وتم الموصلمن ذوي االحتياجات الخاصة25/8/2004خيري بطرس ناصر15
.تحريره بعد دفع فدية مالية له

.تم خطفه مع سرقة مجوهرات ذهبية المين حي ا–بغداد  سنوات من اهالي تلكيف4العمر1/9/2004انمار ثائر 16
اختطف ثم اطالق سراحه لقاء فدية من المال  الحمدانية-نينوى آاسب10/9/2004)ابو ثائر(حازم 17

 عدد – متزوج – 1936مواليد 1/12/2004الفونس ابلحد18
اختطف من قبل مسلحين مجهولين في  قرقوش4االطفال 

. دوالر40.000 الموصل وتم اعادته بفدية

19
  عمران حبيب جلو

  
  

 له اطفال – متزوج – 1977مواليد 18/12/2004
قرقوش2عدد 

اختطف من قبل مسلحين مجهولين في  
 منطقة الحقول وتم اعادته بفدية –قرقوش 

. دينار8.000.000

 عدد – متزوج – 1966مواليد 18/12/2004غسان ميخائيل آجو20
قرقوش3االطفال 

 من قبل مسلحين مجهولين في  اختطف
 منطقة الحقول وتم اعادته بفدية –قرقوش 

. دينار8.000.000

 عدد – متزوج – 1961مواليد 2004/ شهر رمضان طيماثاوس يوخنا اسحق21
اختطف من قبل مسلحين مجهولين في  طرق قرقوش3االطفال 

.قرقوش وتم اعادته بعد ذلك/ الموصل 

صاحب محل لبيع الجوادر والخيم 2004موفق ايليا22
الموصلبالموصل

اختطف من قبل مسلحين مجهولين وتم 
$ 50.000تحريره بعد دفع فدية مالية له 

.وغادر العراق

 الطريق –الموصل )خراطة(صاحب محل تورنة 2004بداية سنة عامر فضيل رفو23
السريع العام

تمت مداهمة بيته من قبل مسلحين مجهولين 
 المسدسات على رقبته ورقبة ووضعوا

 ماليين دينار 4اطفاله ، وسرقة اثاثه و مبلغ 
وذهب ، وبعد اآثر من سنة تم مداهمة منزله 

للمرة الثانية وآسر الباب االمامي للمنزل 
.وسرقة مبلغ مليون دينار عراقي



 

المطران باسليوس جرجس القس 24
لموصلدار مطرانية ا اعزب- 1938مواليد 17/1/2005موسى

اختطف من قبل مسلحين مجهولين وهو يخرج 
من زيارة احدى ابناء ابرشيته واطلق سراحه بعد 
.دفع الفدية وتوسط جهات عديدة الطالق سراحه

 حي الزهور–الموصل   متزوج- 1964مواليد 17/5/2005سعد نافع جميل حنا25

اختطف على يد مسلحين مجهولين في 
ما آان عائدا من  حي الزهور ، بعد–الموصل 

عمله في معمل الحالن ، حيث توقفت سيارة 
 مسلحين واقتادوه 4بقربه نوع آوريال فيها 

الى جهة مجهولة ، وقد تم دفع فدية مالية له 
 دوالر ، لكن لم يتم اطالق 20.000مقدارها 

سراحه، ومازال مختفيا الى لحظة اعداد 
  .التقرير

12/9/2005فراس بهنام ناصر داود26
يعمل في الشرآة  / 1975مواليد 

العامة لخدمات الشبكة الدولية 
مترجم/ للمعلومات 

بغداد
فقد بعد اشتباآات بين مسلحين والقوات 
االمريكية عندما آان عائدا الى بغداد عن 

. عمان واليزال مختف–طريق بغداد 

بغداد)نفس الحادث ( 12/9/2005القس ماهر عبد المجيد داخل27
د اشتباآات بين مسلحين والقوات فقد بع

االمريكية عندما آان عائدا الى بغداد عن 
. عمان واليزال مختف–طريق بغداد 

بغدادزوجة القس اعاله12/9/2005ايمان سليم رحيم28
فقد بعد اشتباآات بين مسلحين والقوات 
االمريكية عندما آان عائدا الى بغداد عن 

.تف عمان واليزال مخ–طريق بغداد 

بغداد)ابن القس اعاله12/9/2005يحيى ماهر عبد المجيد29
فقد بعد اشتباآات بين مسلحين والقوات 
االمريكية عندما آان عائدا الى بغداد عن 

. عمان واليزال مختف–طريق بغداد 

سائق السيارة بهبهان 12/9/2005ثامر عبد الرضا30
GMC) بغداد)نفس الحادث

 بين مسلحين والقوات فقد بعد اشتباآات
االمريكية عندما آان عائدا الى بغداد عن 

. عمان واليزال مختف–طريق بغداد 

اختطف في منطقة الحي الصناعي في  تلكيف-نينوى اختطف في الموصل26/10/2005رعد اسو اوراها  31
.الموصل وتم االفراج عنه بفدية مالية

الموصلي في الموصليعمل تورنج7/12/2005حسون عادل زآو32
اختطف من قبل مسلحين مجهولين وهو 

متوجه الى عمله في الموصل واطلق سراحه 
.بعد دفع فدية مالية له

  بغداد الجديدة–بغداد يعمل صباغ2005وسام البناء33
/  سنوات 3اختطف وحاول مسلحين اختطاف ابنته 

ولمقاومة امها ذلك حدثت آسور وجروح لديها وعلى 
.ا اصيبت الطفلة بالسحايااثره



 
.وترك البالد/ تهديد   آاهن قرية باطنايا2005القس بولص خمي 34
اختطف من قبل مسلحين مجهولين الموصل-حي العربي     2005عماد جزراوي35
اختطف ودفع فديةبغداداختصاص جراحة داخلية2005شوقي غزالة. د36

واطلق / اختطف من قبل مسلحين مجهولين   تاجر مواد احتياطية2006 / آانون الثانيرائد بهنام نعومي37
.سراحه بعد دفع فدية مالية له

 النعيرية-بغداد مدير مناوب في فندق بابل اوبروي28/4/2006منير بطرس جورج38
تم تهديده وتهجيره من منطقة النعيرية من 

لجأ ... قبل مجهولين ، وحاليا يقيم في اربيل
الى رواندوز ثم استقر في اربيلاوال 

اختطفت اثناء خروجها من البيت واعيدت  شارع فلسطين–بغداد سنة باآر16العمر24/4/2006بشائر افرام فضيل39
بعد دفع الفدية

  1955مواليد 26/4/2006وسام خاميس صليو40
اختطف في الموصل في طريقه متوجها الى 

جته سوريا عن طريق الموصل بصحبة زو
وشقيقاته من قبل مسلحين مجهولين

زينة ميخائيل مع ابنها آرم خالد 41
اختطفت اثناء خروجها من الدارمع ابنها  شارع فلسطين–بغداد متزوجة ولها ولد1978مواليد2006/حزيرانافرام

الرضيع 

راحه لقاء فدية اختطف في بغداد واطلق سبغدادآاهن في الكنيسة الكلدانية17/7/2006رعد وشان42
مالية

43  
44

حارس حنا عبد االحد و ابن اخوه 
 النعيرية-بغداد   13/8/2006عماد جنان حنا

اختطفا من قبل مجموعة مسلحة في منطقة 
العلوية ببغداد عندما تعرضا لهما اربعة 

واشهروا  BMWاشخاص يستقلون سيارة 
سالحهم ثم اخذوهما بالقوة واالعتداء 

راحهما بعد ايام بعد دفع بالضرب ، اطلق س
  .فدية مالية

اختطف لبضعة ايام واطلق سراحه لقاء فدية بغدادآاهن الكنيسة الكلدانية في بغداد15/8/2006سعد سيروب45
مالية

اختطفت في منطقة زيونة اثناء توجهها الى  زيونة-بغداد اختطفت في منطقة زيونة28/10/2006هيلدا اسرائيل عوديشو46
.صيدلية وال تزال مختفية لحد االنال

 الغدير-بغداد رجل اعمال15/10/2006اوشانا خوشابا 47

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

مالية 

متزوج وله اطفال ويعمل في 11/9/2006اسماعيل بهنام مجيد القس اسحاق48
اءاختفبغدادالرمادي

اختطف لبضعة ايام واطلق سراحه لقاء فدية بغدادآاهن الكنيسة الكلدانية ببغداد16/9/2006باسل يلدو49
مالية



 

اختطف لبضعة ايام واطلق سراحه لقاء فدية بغدادآاهن الكنيسة الكلدانية ببغداد19/11/2006دآلص البازي50
مالية

اختطف لبضعة ايام واطلق سراحه لقاء فدية بغدادة الكلدانية ببغدادآاهن الكنيس4/12/2006سامي عبد االحد51
مالية

   الدورة-بغداد اختطف في الدورة7/12/2006سرآون زيا الجين52
  

 –اختطف اثناء تحميل اثاث منزله في الدورة 
حي االثوريين  ثم االفراج عنه بعد دفع فدية 

مالية 

اختطفت مع زوجة شقيقها واطلق سراحها  آراج امانة–بغداد   2006آانون االول الماس اندريوس 53
مقابل فدية مالية

 دوالر 3000 في الموصل ودفع فدية اختطف    2006ماهر عبد االحد54

اختطف من قبل مجموعة مسلحة وتم     2006بشار منير اللوس55
تحريره بعد دفع فدية من المال

بل مجموعة مسلحة وتم اختطف من ق    2006منير اللوس56
تحريره بعد دفع فدية من المال

الموصلصاحب محل آماليات بالجملة2006منهل سفر57
اختطف من قبل مسلحين مجهولين ودفع 

فدية مالية وعند عدم تسديد باقي الفدية قامو 
بحرق داره

 من الدار وعاد مقابل اختطف اثناء خروجه حي االمين–بغداد 1989مواليد 2006صدام فائق شوقي58
فدية ضخمة جدا

 الصناعة-بغداد 1967مواليد 2006وسام عصام اوسي59
اختطف اثناء خروجه من الدار واطلق 

سراحه بفدية مالية ضخمة جدا

  جيمس رمزي طوبيا60
  آاسب4/1/2007  

عظيم الخالص ( اختطف على طريق آرآوك 
واطلق سراحه مقابل دفع فدية مالية) 

 الدورة ، واختفى –اختطف في حي المعلمين الدورةآاسب9/1/2006الشماس ناهل بهنام يرانا61
.ولم يعثر عليه لحد  اللحظة

 –يعمل تورنجي في حي الصناعة 25/1/2007جمال موفق نعومي62
اختطف من قبل مسلحين مجهولين وتم الموصل الموصل-وادي عكاب 

.ية ماليةاطالق سراحه بعد ذلك مقابل فد

قسيس آنيسة يسوع الناصري 12/2/2007باردليان يوسف عزيز63
بالدورة

 حي –بغداد الدورة 
الصحة

اختطف من قبل مجموعات مسلحة مجهولة 
الهوية لمدة يوم وبصحبته سيارته

  آاسب2007/اذارالبرت اندريوس آلو64
عظيم الخالص ( اختطف على طريق آرآوك 

 دفع فدية ماليةواطلق سراحه مقابل) 

.اختطف ابضعة ايام وتم تحريره لقاء فدية ماليةبغدادآاهن الكنيسة الكلدنية ببغداد2/4/2007جبرائيل شمامي65



 

يعمل تورنجي في صناعة الكرامة 5/4/2007حسون عادل زآو66
محاولة خطفه للمرة الثانية من قبل مسلحين  حي الوحدة–الموصل بالموصل

.ند هروبه تم احراق سيارتهمجهولين وع

 بغديدا-نينوى  اعزب- 1980مواليد 10/4/2007سعد ابلحد فلج67

اختطف من قبل جماعة مسلحة اثناء تبضعه 
منطقة العلوة وتم / في مدينة الموصل 

 مليون 50االفراج عنه مقابل فدية مالية 
.دينار

قوشقر متزوج- 1967مواليد 16/4/2007عزيز ايشوع اسو68
 من قبل مسلحين مجهولين في شارع اختطف

الكورنيش في الموصل ودفع فدية 
20.000$.

بغدادمتزوج2/5/2007يوسف عيسى بطرس69
 على يد مسلحين مجهولين على اختطف

 الخالص ، دفع فدية مالية –طريق بغداد 
20.000$ .

 الغدير-بغداد آاسب3/5/2007جبرائيل خامس خامس70
عظيم الخالص ( ى طريق آرآوك اختطف عل

واطلق سراحه مقابل دفع فدية مالية) 

عظيم الخالص ( اختطف على طريق آرآوك   آاسب11/5/2007عبد المسيح فرنسيس اقليموس71
واطلق سراحه مقابل دفع فدية مالية) 

  آاسب15/5/2007اثير جميل72
عظيم الخالص ( اختطف على طريق آرآوك 

 مقابل دفع فدية ماليةواطلق سراحه) 

قرقوش متزوج- 1959مواليد 17/5/2007يوسف يعقوب آتي73
 على يد مسلحين مجهولين على اختطف

 الموصل ودفع فدية مالية –طريق سوريا 
20.000$ .

بغدادآاهن الكنيسة الكلدانية في بغداد19/5/2007نوزد بطرس74
اختطف وهو يؤدي واجباته الكهنوتية  

. سراحه بعد يومين مقابل فدية ماليةواطلق

بغداداختطفت في بغداد22/5/2007فارتان شاهينان75
اختطفت في منطقة سلمان باك  واطلق 

سراحها مقابل فدية مالية 

  مواطن29/5/2007سعد عبد االحد فلوج76
عظيم الخالص ( اختطف على طريق آرآوك 

واطلق سراحه مقابل دفع فدية مالية) 

تم تهديده تلفونيا ومحاولة خطفه امام داره     1/6/2007عمار نجيب موسى77
ومن ثم تفجير داره



 

قرقوش متزوج- 1958مواليد 1/6/2007عيسى حبيب عبادة78

اختطف من قبل مسلحين مجهولين في 
تاجر مواد آهربائية /  حي الجزائر –الموصل 

 $ 45.000دفع فدية مالية مقدارها / 
.يارةبضمنها س

اختطف في طريق موصل بغداد وتم تحريره بغدادآاسب2/6/2007هيثم داود آيسو79
. االف دوالر فدية10بدفع 

80  
 نواب   حي-بغداد متزوج2/6/2007فريد بطرس جبرائيل مع ابنه81

الضباط في المشتل

اختطفهما مسلحون مجهولون في منطقة 
لضباط  نواب ا االمين االولى الواقعة في حي

في المشتل ببغداد وقد جرى اطالق سراح 
ابنه من قبل الخاطفين بعد ساعات من 

.االختطاف

بغداد  1981متزوج ، مواليد   2/6/2007  سيف صبري آامل يعقوب*

اختفى في منطقة هبهب ، الشارع الرئيسي 
بين بغداد وديالى قرب السيطرة ، حيث آان 
ث يقود سيارته الشخصية برفقة زوجته ، حي
 7اعترض طريقهم سيطرة وهمية مكونة من 

اشخاص واطلقوا النار عليه فاصيب في ساقه 
، وقاموا باختطافه وترك زوجته، واليزال 

  .مختفيًا الى لحظة اعداد التقرير

82  
86

الكاهن هاني عبد االحد واربعة 
 االعظمية–بغداد راعي آنيسة الحكمة االلهية6/6/2007اشخاص برفقته

ى يد جماعة مسلحة وقد افرج اختطف عل
.عنه مقابل فدية مالية آبيرة

87  
88

  وصديقه نادر منصور قوجا
  
  

نينوى ابناء3متزوج وله 23/6/2007

اختطفا من قبل مسلحين مجهولين على 
طريق بغداد الموصل في ناحية هبهب شمال 
بغداد وتم اطالق سراحهما مقابل فدية مالية 

.آبيرة

 - 1986 مواليد –طالب جامعي 25/6/2007حبشاثير حبش عبوش 89
 قرقوش-نينوى اعزب

اختطف على يد مسلحين مجهولين بعد تادية 
االمتحانات وقد تم االفراج عنه مقابل فدية 

 حي –في الموصل  $ 23.000مالية مقدارها 
.النور

 مواليد –طالب دراسات عليا 25/6/2007سيف سامي بيون90
 قرقوش- نينوى متزوج- 1976

اختطف على يد مسلحين مجهولين بعد تادية 
االمتحانات وقد تم االفراج عنه مقابل فدية 

 حي –في الموصل  $ 23.000مالية مقدارها 
.النور



 

 قرقوش-نينوى جامعة الموصل/ طالب جامعي 25/6/2007رياض طوبيا يوسف91

اختطف على يد مسلحين مجهولين بعد تادية 
تم االفراج عنه مقابل فدية االمتحانات وقد 
 حي –في الموصل  $ 23.000مالية مقدارها 

.النور

 قرقوش-نينوى جامعة الموصل/ طالب جامعي 25/6/2007نصير بشير92

اختطف على يد مسلحين مجهولين بعد تادية 
االمتحانات وقد تم االفراج عنه مقابل فدية 

 حي –في الموصل  $ 23.000مالية مقدارها 
.رالنو

 / 1980مواليد / طالب جامعي 25/6/2007وسام جرجيس رفو93
 قرقوش-نينوى جامعة الموصل

اختطف على يد مسلحين مجهولين بعد تادية 
االمتحانات وقد تم االفراج عنه مقابل فدية مالية 

. حي النور–في الموصل  $ 23.000مقدارها 

مواليد  / طالب جامعة الموصل25/6/2007غريد صباح مجيد94
 قرقوش-نينوى  اعزب- 1984

اختطف على يد مسلحين مجهولين بعد تادية 
االمتحانات وقد تم االفراج عنه مقابل فدية 

 حي –في الموصل  $ 23.000مالية مقدارها 
.النور

مواليد / طالب جامعة الموصل 25/6/2007انس عبدهللا داود95
 قرقوش-نينوى  اعزب- 1986

مسلحين مجهولين بعد تادية اختطف على يد 
االمتحانات وقد تم االفراج عنه مقابل فدية 

 حي –في الموصل  $ 23.000مالية مقدارها 
.النور

96
  سافيو البيرد نوح شكوري

  
  

مواليد / طالب جامعة الموصل 25/6/2007
 قرقوش-نينوى  اعزب- 1985

اختطف على يد مسلحين مجهولين بعد تادية 
تم االفراج عنه مقابل فدية االمتحانات وقد 
 حي –في الموصل  $ 23.000مالية مقدارها 

.النور

 قرقوش-نينوى .جامعة الموصل/ طالب جامعي 25/6/2007زهير ايشوع الياس97

اختطف على يد مسلحين مجهولين بعد تادية 
االمتحانات وقد تم االفراج عنه مقابل فدية 

 حي –في الموصل  $ 23.000مالية مقدارها 
.النور

 قرقوش-نينوى .جامعة الموصل/ طالب جامعي 25/6/2007روبرت عدنان98

اختطف على يد مسلحين مجهولين بعد تادية 
االمتحانات وقد تم االفراج عنه مقابل فدية 

 حي –في الموصل  $ 23.000مالية مقدارها 
.النور



 

  آاسب26/6/2007ايفان بهجت هيواز99
عظيم الخالص ( آوك اختطف على طريق آر

واطلق سراحه مقابل دفع فدية مالية) 

اختطفت على يد مسلحين مجهولين بعد  الدورة–بغداد  ربة بيت– اوالد 5متزوجة ولديها 28/6/2007ايمان بهجت يوسف100
. خروجها من البيت وقد اختفت لحد اللحظة

الموصلمتزوج28/6/2007داود قرياقوس هرمز فرفاش101

اختطف من قبل جماعة مسلحة في الموصل 
حي التحرير حيث اجبروه المسلحين على / 

النزول من سيارته بالقوة وانها المرة الثانية 
التي يخطف فيها ففي المرة االولى اطلق 

.سراحه مقابل دفع فدية مالية

102  
 متزوج وله سبعة -1965مواليد 3/7/2007و جوني سمير عبد آسكو103

 بخديدا-نوى نياوالد

اختطفا من قبل جماعة مسلحة مجهولة في 
منطقة الخالص وهم في طريقهم الى بغداد 

وطالب الخاطفين بفدية الطالق سراحهم 
 GMCمع سيارة  $ 20.000مقدارها 
  .امريكي

ه هبهب اختفى على طريق خالص باتجا جمبور-نينوى سائق سيارة دولفين بيضاء5/7/2007سمير ابراهيم خوشابا104
) آرآوك –طريق بغداد (

 تلكيف-نينوى 1981مواليد 5/7/2007سمير زيا عيسى105
اختفى على طريق خالص باتجاه هبهب 

) آرآوك –طريق بغداد (

 منطقة البلديات-بغداد متزوج واب لطفلين6/7/2007   هبثم حبيب جاورو106
اختطف من قبل مسلحين مجهولين بعد 

م اطالق سراحة بعد اعتراض سيارته وت
.يومين من خطفه

 الحمدانية-نينوى   11/7/2007لبيد مجيد سكريا107
اختطف من قبل مسلحين مجهولين واطلق 

 50.000سراحه بعد دفع فدية مالية مقدارها
  .سراحه دوالر مقابل إطالق

قرية دهي الواقعة طفل13/7/2007نورشين يوشية خوشابا108
شمال مرآز دهوك

ى من دار عمه في وسط القرية التي اختف
في المرجوحة  يقطنها ، حيث آان يلهي نفسه

.التي تتوسط باحة دار عمه

  تاجر مواد احتياطية2007/ تموز نشوان نوئيل صباغ109
اختطف من قبل مسلحين مجهولين وتم دفع 

.فدية ولم يتم تحريره لحد االن

سالة تهديد له بالخطف وهجر الى توجيه ر    27/8/2007بسام نافع الياس110
برطلة



 

 بخديدا-نينوى  اعزب- 1987مواليد 2/9/2007   عمار متي آلكوان111

اختطف من قبل مجهولين ، واطلق سراحه 
 دوالر، حيث 20.222مقابل فدية مقدارها 

 من حقل الدواجن الذي تملكه  آان قد اختطف
إحدى  عائلته والذي يقع على طريق بالوات

  . الواقعة قرب بخديداالقرى

آرآوك  6/9/2007الدآتور رياض رمو112
مسلحين مجهولي الهوية ،اقتحموا عيادته 

في مدينة آرآوك ، واختطفوه من داخل 
عيادته الواقعة في شارع االطباء

 السعدون-بغداد )طفلة (2002مواليد 16/9/2007مها حنا البيداري113
 وتم اختطفت من قبل مسلحين مجهولين

اطالق سراحها بعد دفع فدية مالية في يوم 
26/9/2007.

 زيونة-بغداد     24/9/2007نرسي ايشة يوخنا آوليت114

اختطفه مسلحون مجهولون في منطقة زيونة 
ببغداد واتصل الخاطفون وطالبوا اهله بفدية 

.مالية آبيرة الطالق سراحه

  ب لولد واحدمتزوج وا12/10/2007ميسر منصور حنا راحيل115
اختطفه مسلحون مجهولون على الطريق 

بين بغداد والموصل وطلب المختطفون بفدية 
مالية آبيرة لقاء االفراج عنه 

نينوىآاهن في الموصل13/10/2007االب بيوس عفاص116
اختطف في حي الثورة في الموصل قرب 

آراج تلعفر على يد مجموعة مسلحة 
مجهولة

نينوىآاهن في الموصل13/10/2007وع متوآااالب مازن ايش117
اختطف في حي الثورة في الموصل قرب 

آراج تلعفر على يد مجموعة مسلحة 
مجهولة

اختطفه مسلحون مجهولون ، وحرر مقابل بغداد  من اهالي آرمليس  14/10/2007نسيم نوح بهنام118
.فدية مالية

اختطفه مسلحون مجهولون ، وحرر مقابل بغداد  ليسمن اهالي آرم  14/10/2007سلوان شاآر شابا119
.فدية مالية

*
 وله بنتان–متزوج 14/10/2007ساالر سعيد

 القوش-نينوى 
 الموصل ، حيث –اختفى على طريق بغداد 

آان متوجها الى الموصل من بغداد مستقال 
.سيارته الخاصة 

اختطفه مسلحون مجهولون وتم اطالق برطلة -نينوى  سنة20العمر   21/10/2007   رامي طالل خدو120
 ايام في مدينة الموصل5سراحه بعد مرور 



 

اختطفه مسلحون مجهولون وتم اطالق  برطلة-نينوى    سنة22العمر   21/10/2007دريد سعدي متي121
. ايام في مدينة الموصل5سراحه بعد مرور 

  خالد حبيب شعيا زنبور122
نينوى    23/10/2007  

لى يد جماعة مسلحة في الموصل اختطف ع
وتم االفراج عنه مقابل فدية مالية بعد احتجاز 

 ساعة72دام الآثر من 

قامت مجموعة مسلحة بخطفه واالستيالء  الحمدانية-نينوى 1988من مواليد 23/10/2007انمار سليمان يعقوب123
موصل -على سيارته على طريق حويجة

بغداد1949من مواليد   24/10/2007توما بطرس سيفو124

اختطف على يد مسلحين مجهولين في بغداد 
وقد تعرض الى تعذيب جسدي و نفسي وتم 

 ايام بعد دفعه لفدية 4اطالق سراحه بعد 
.آبيرة

 باطنايا-نينوى بغداد الجديدة/ مجمع االطباء 24/10/2007الطبيب الجراح خالد بولص125
ادته في اقتحم مسلحون مجهولون مدنيون عي

منطقة بغداد الجديدة واطلق سراحه مقابل 
.فدية مالية

خطف على يد مسلحين مجهولين ولم يعرف   مفقود10/11/2007سرمد حنا سليمان126
مصيره لحد االن

اختطف للمرة الثانية على يد مسلحين  النعيرية-بغداد   14/12/2007حارس حنا عبد االحد127
مجهولين

اختطف من قبل مسلحين مجهولين  زيونة-بغداد   15/12/2007دي الفحامنوئيل عبو128

 الحمدانية-نينوى احد شباب بخديدا  21/12/2007فادي ميخائيل حناني عولو129
اختطف على يد مجهولين وبعد اربعة ايام تم 
العثور على جثتة في منطقة علي ريش  من 

. نينوى–المناطق المحيطة ببلدة بخديدا 

/  الدورة –بغداد   2007ايوان بهجت هيواس130
المعلمين

اختطف في بغداد على يد مسلحين مجهولين 
 35.000واطلق سراحه مقابل فدية مقدارها 

.دوالر

 حي االمين–بغداد  سنة200719شوقي فائق متي131
اختطف اثناء خروجه من الدارولم يعد لحد 

االن

اختطف اثناء خروجه من الدار وعاد مقابل  الدورة-بغداد  سنة200719خالد بطرس قرياقوس132
.فدية مالية



 

صاحب / مهندس  / 1969مواليد 2007عماد عادل ايليا133
 حي السكر–الموصل محل تورنة في  الموصل

تم اختطافه في منطقة صناعة الكرامة 
 دوالر الطالق 5.000بالموصل ودفع 

.سراحه

اختطف وتم تحريره مقابل فديةالموصلدآتور2007دةبسام حازم عبا. د134

 وتم تحريره بفديةاختطف    2007موفق تويني. د135

 دوالر ولم يتم اطالق 60000اختطف ودفع     2007عمار اخو عدي136
.سراحه لحد االن

اختطف من قبل مسلحين مجهولين في  قرقوشمتزوج2007سعيد طوبيا يونو137
.اعادته بعد ذلك مقابل فديةقرقوش وتم 

اختطف من قبل مسلحين مجهولين في  قرقوش اعزب- 1984مواليد 2007وسام توما يوسف النديرة138
.قرقوش وتم اعادته بعد ذلك

اختطف من قبل مسلحين مجهولين في  قرقوش اعزب- 1989مواليد 2007اثير آريم بولص اسطيفو139
.ته بعد ذلكطريق آبري وتم اعاد/قرقوش

قرقوشمتزوج2007ميخائيل دديزا140
اختطف من قبل مسلحين مجهولين في  قرية 

 نينوى ، وتم -حويصالن قرب الحمدانية 
.اعادته بعد ذلك

اختطف من قبل مسلحين مجهولين وتم قرقوش اعزب- 1985مواليد 2007وسام بولص اآو قابو141
.اعادته بعد ذلك

 حي الوحدة–الموصل مدرس اعدادية2007نوئيل طباخ142
اختطف من قبل مسلحين مجهولين وتم تم 

تحريره وخطف مرة ثانية وتم تحريره صدفة 
.من قبل الجيش العراقي

صاحب معمل خراطة وابار 2007جورج عبد المسيح143
هدد وهجر الى بعشيقة في محافظة نينوى  ارتوازية



 

 من قبل عصابة ودفع فدية الطالق اختطف حي االمين–داد بغ 2007وسام عماد صاموئيل144
.سراحه

اختطف لمدة أسبوع واحد ومن ثم تم إعادته  القوش-نينوى  2007سيف سرمد العقراوي145
.بعد دفع فدية 

اختطف من قبل مسلحين مجهولين في آرآوك سنة14عمره 30/1/2008جان جون فرانسيس146
.آرآوك 

 البتاوين-بغداد  سنوات4طفلة عمرها 4/2/2008ا العازرسوسن حن147
اختطفت على يد مسلحين مجهولين واطلق 

سراحها بعد اسبوع من اختطافها في يوم 
. مقابل فدية مالية11/2/2008

الموصلجامعة الموصل/ طالبة 7/2/2008سارة ليث جابر اللوس148
اختطفت بعد خروجها من جامعة الموصل 

مسلحين مجهولين ، اطلق سراحها على يد 
.مقابل فدية مالية

برطلة  . ام لخمسة اطفال10/3/2008روآان نافع عبد اهللا149
 –اختطفت في منطقة قريبة من برطلة 

 يوم من 13نينوى، واطلق سراحها بعد 
اختطافها

برطلةربة بيت وأم لخمسة أطفال اليوم14/3/2008مها اوآان150

مجهولين عندما آانت في اختطفت على يد 
) باخديدا(الطريق بين مرآز قضاء الحمدانية 

ومحل سكناها في برطلة حيث ان الخاطفين 
 الف دوالر ثم 250بفدية  طالبوا أول األمر

  .  الف دوالر50خفضوا المبلغ الى 

 باطنايا-نينوى سائق تانكر9/4/2008فاروق طوبيا نعمو151

آان برفقة والده فاروق طوبيا 9/4/2008فريد فاروق طوبيا152
 باطنايا-نينوى نعمو

ين في منطقة اختطفا من قبل مسلحين مجهول
موصل الجديدة  واقتيد الى جهة مجهولة، 

وتم اطالق سراحهما مقابل فدية مالية 
. دوالر80.000مقدارها 

تللسقف  11/4/2008مارك شمعون153
ل الموص/ اختطف على يد مسلحين مجهولين 

وتم اطالق سراحه بعد ذلك / حي التنك/ 
.مقابل فدية



 

الموصل / اختطف على يد مسلحين مجهولين تللسقف  11/4/2008ثامر عادي154
وتم اطالق سراحه بعد دفع فدية/ حي التنك/ 

الموصل / اختطف على يد مسلحين مجهولين تللسقف  11/4/2008لؤي طوبا نعمة155
. سراحه بعد دفع فديةوتم اطالق/ حي التنك/ 

اختصاص تخطيط اعصاب في 2008نيسان بشار بهنام رفو. د156
تلقى تهديد من جهات مجهولة وهرب الى بغدادالجملة العصبية

عينكاوا في الشمال

متزوج ، اختطف مع ولده واوالد 6/7/2008جورج اسحق برهو157
بغدادشقيقته

قة اختطف على يد مسلحين مجهولين في منط
 آرآوك ، تم –العظيم على طريق بغداد 

تحريره بعد دفع فدية مالية

ابن جورج اعاله ومن اهالي 6/7/2008ستيوارت جورج اسحق158
بغداد. زاخو–ديربون 

اختطف على يد مسلحين مجهولين في منطقة 
 آرآوك ، تم –العظيم على طريق بغداد 

تحريره بعد دفع فدية مالية

بغدادمن عائلة اسحق اعاله6/7/2008اسحقمارتن ياقو 159
اختطف على يد مسلحين مجهولين في منطقة 

 آرآوك ، تم –العظيم على طريق بغداد 
تحريره بعد دفع فدية مالية

من اهالي ديربون وضمن العائلة 6/7/2008شوآت بولو برهو160
بغداداعاله

اختطف على يد مسلحين مجهولين في منطقة 
 آرآوك ، تم –طريق بغداد العظيم على 

تحريره بعد دفع فدية مالية

 قرقوش-نينوى متزوج14/8/2008سعد يونو ارمان161
اختطف من قبل مسلحين مجهولين في 

اطراف قرقوش واطلق سراحه مقابل فدية 
. دوالر10.000مالية 

مجهولين على  على يد مسلحين اختطفبغدادمتزوج / 1976مواليد 24/8/2008فراس حنا162
. آرآوك–طريق بغداد 

.اختطف من مجهولين واستطاع الفرارالموصل عاما17/9/200840رياض بطي163

الموصلاستاذ في آلية الزراعة بالموصل2008/ايلول/15الدآتور عامر وديع164

اختطف في حي الكفاءات بالموصل اثناء 
توجهه الى عمله برفقة زوجته ، اطلق 

 اسبوع ودفعه فدية  أآثر من سراحه بعد
ثالثون الف دوالر



 

يعمل في تصليح / متزوج  16/11/2008  عبد المسيحجورج فرج 165
  السيارات

 حي –الموصل 
الجامعة

اختطف من قبل مسلحين مجهولين  بعد 
اقتحام داره عندما آان يعمل في آراج منزله 

وآسروا االثاث وتهديد عائلته وبناته بالقتل ، 
 في صندوق احدى سيارتهم واقتيد ووضعوه

الى جهة مجهولة وتعرض للتهديد النفسي ، 
واطلق سراحه ورميه في احدى الساحات في 

مدينة الموصل بعد دفع فدية مالبة له   

 مليون دينار5 ودفع فدية اختطف      اوس نزار الدباغ166

خطف      بشار جميل167

   مقابل فدية ماليةخطف وافرج عنه      عالء جميل يعقوب168

 دوالر ، 14.000 وافرج عنه مقابل اختطفالبصرة    مفيد بهنام169
  ويعمل في شيراتون البصرة

اختطف  من قبل مجموعة مسلحة ، تم       ابن شامل عفاصة170
تحريره مقابل فدية

شاب معلم في مدرسة بمنطقة 14/5/2009نمير ناظم آورآيس  171
آرآوكآرآوك  آلم عن 45جنوبي آرآوك 

اختطف من قبل ثالثة مسلحين مجهولين 
هوية آانوا يستقلون مرآبة نوع اوبل 
رصاصي اللون اقتحموا المدرسة في قرية 
ربيضة، وتم تحريره على يد قوات صحوة 

.21/5/2009الرياض بتاريخ 

ة الحمداني-نينوى    نينوى-من أهالي الحمدانية   16/7/2009نشوان أيوب موشي إينا  172

في الساعة اختطف من قبل مسلحين مجهولين ، 
 ، حيث 2009 تموز 16 مساء يوم السبت 9.20

ابلغ شقيق المختطف بأن مجموعة مسلحة 
مجهولة اختطفت شقيقه ، وبعدها تحرآت 

وبالتعاون مع شرطة  دوريات الحراسات
حقل (الحمدانية وتمكنت من تطويق المنطقة 

ة مّما حدا بهم إلى إليها الُجنا التي إلتجأ) الدواجن
  .ترك الضحية والهروب إلى جهة مجهولة



 

بغداد  في العشرينات من العمر  2009بداية شهر اب جميل ارآان  173

اختطف من قبل مسلحين مجهولين ، واطلق 
 ، بعد دفع فدية 11/8/2009سراحه بتاريخ 

 دوالر ، هذا وقد آان 30.000مقدارها 
تعرض للتعذيب من قبل خاطفيه مما 
استوجب نقله بشكل عاجل الى المستشفى 

صراحه لمعالجة الكدمات  بعد اطالق
 وآان .والكسور التي اصيب بها نتيجة ذلك

الى التهديد من قبل  الُمختطف قد تعرض
  .مجهولين قبل اختطافه

آرآوك  طبيب االطفال ، من أهالي آرآوك  18/8/2009  سمير آورآيس  174

قلون اختطف من قبل مسلحين مجهولين يست
سيارة ، اوقفوا سيارته بينما آان عائدا الى 
منزله، وتم سحبه منها الى جهة مجهولة ، 

 ، 2009 أيلول 15ثم اطلق سراحه بتاريخ  
بعد دفعه فدية مالية آبيرة ، وتعرضه الى 
تعذيب جسدي ونفسي، اذ اليزال يتلقى العالج 

  .لحين اعداد التقرير

 نهلة-قضاء عقرة  سنة80 العمر –آاهن 18/8/2009شمعون يوخنا  175
اختفى أثناء تجواله من قرية جمي ربتكي 
إحدى قرى منطقة نهلة في قضاء عقرة ولم 

.يعرف مصيره

29/8/2009حكمت سعيد  176

يعمل  عام، آان 65يبلغ من العمر 
في مجال تصليح المعدات الثقيلة 
في منطقة رأس الجادة بمدينة 

.الموصل

 سهل نينوى–نينوى 
بعد عودته الى مكان اختطفه مسلحون مجهولون، 

عمله ألول مرة بعد ان آان قد ترآه اثر االحداث 
التي وقعت في مدينة الموصل، وتم  االستهدافات

. ، بعد دفع الفدية11/9/2009اطالق سراحه بتاريخ 

 عامًا، ويعمل آاسبا ، 52العمر 2009/ 31/8هالل آمال شمعون  177
بغدادفل واحدوهو متزوج، واب لط

اختطف من قبل مسلحين مجهولين في منطقة 
الزيونة في بغداد، وطالب المختطفون عائلة 

 الف دوالر عن طريق 100المختطف بدفع مبلغ 
  )سرايا اهل الحق(موقعة بأسم  رسائل آانت

وعدد من المكالمات الهاتفية التي جرت بين 
خالل الموبايل الشخصي للمختطف ،  الطرفين من

 ان عائلة المختطف لم تتمكن من دفع المبلغ غير
 المطلوب مما ادى الى انقطاع االتصال بينها وبين

المختطفين، ومن حينها اصبح مصير شمعون 
ُيذآر ان زوجة المختطف آانت قد . مجهوال

تعرضت الى التهديد ايضا قبل عام من اختطاف 
  .زوجها



 

 بعشيقة-نينوى ومحالت في بعشيقةصاحب اسواق 14/9/2009فراس بهنام اسحق حنا  178

اختطفه مسلحون مجهولون عند مفرق 
،  20/9/2009بعشيقة ، وتم تحريره في 

بعدما سلبوا الخاطفين المال الذي آان معه 
ألجل التسوق لمحالته التجارية من الموصل 
، في الوقت الذي ، وتم تحريره بعد دفع 

.فدية

26/9/2009محاسن بشير توما  179
ية نسائية وتوليد في المرآز اخصائ

الصحي في برطلة متزوجة من 
. مفاصل وآسور  طبيب

 حي - برطلة –نينوى 
المعلمين

اختطفت من قبل مسلحين مجهولين ، واطلق 
، بعد 27/9/2009سراحها في اليوم الثاني 

ان آانت قد اختطفت من دارها الكائن في حي 
آم 30تبعد  المعلمين في بلدة برطلة التي

 الموصل في سهل نينوى ،من قبل شرق
 مسلحين مجهولين آانوا قد تسللوا الى

حديقة منزلها، وتم تحريرها بعد دفع فدية 
.قدرها اربعون الف دوالر

13/10/2009انيس جوالغ  180
من  متزوج وله بنتان وولد واحد

سكنة القوش ويعمل سائقًا على 
.خطوط بغداد واربيل 

 القوش –نينوى 

 بغداد ، وطلب –ريق اربيل اختطف في ط
 دوالر ، تحدثت زوجته 30.000الخاطفون 

مع الخاطفين لالفراج عنه وسمحوا لها 
بالتحدث مع زوجها لجمع المال بغية 

.اخراجه

 عاما، يعمل في دائرة 55العمر 26/11/2009بطرس متي اسحق  181
المنتوجات النفطية بكرآوك

 حي -آرآوك  
الواسطي

لحين مجهولين  قرب اختطف من قبل مس
منزله في حي الواسطي بكرآوك ، اثناء 

.توجهه الى عمله

/ آلية التربية / طالبة جامعية 28/12/2009سارة ادمون يوحنا  182
 تلكيف-الموصل .جامعة اللموصل 

اختطفت من قبل مسلحين مجهولين في 
الموصل، وذآر اهلها انهم تلقوا اتصاال 

ا انهم من مايسمى هاتفيا  من الخاطفين أدعو
".دولة العراق االسالمية"

  
  .   أدخلت مؤخرًا على التقرير ، ولم تشمل ضمن البيانات واالرقام المشار اليها في التقرير(*)  االسماء المشار اليها بـ :مالحظة


