
 

  )٢٠١١حمورابي تقرير (٢٠١١ – ٢٠٠٣منذ عام  - من المسيحيين  ضحايا االرهاب وأعمال العنف)  أ (ملحق 
  

  مالحظــات  العنوان  المعلومات المتوفرة عنه  تاريخ الحادث  االسم  ت

لح   الماس -آرآوك   مهندس آيمياوي/ متزوج   ١٩٤٩مواليد   ٩/٤/٢٠٠٣  حازم بطرس دمان  ١ ة مس ل مجموع ن قب ف م ي  اختط ه ف م قتل م ت ة ث ة مجهول
  عرفة/آرآوك

  باآر ١٩٨٥مواليد   ٩/٤/٢٠٠٣  رانيا نصري بريخا  ٣  .قتال على يد مسلحين مجهولين ، هاجموا سيارتهما في بغداد  الحارثية - بغداد   متزوج وله ولد واحد ١٩٦٥مواليد   ٩/٤/٢٠٠٣  نصري بريخا منصور  ٢
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  القوش -نينوى   نينوى -لقوش من اهالي قرية ا  ٩/٤/٢٠٠٣  فريد صادق آيكا  ٤
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى  من اهالي نينوى  ٩/٤/٢٠٠٣  سالم يوسف ساآو  ٥

 -الدورة  –بغداد   اطفال ٥متزوج وله /  ١٩٦٣مواليد   ٩/٤/٢٠٠٣  آورآيس يوخنا آورآيس  ٦
  الميكانيك

ة     قتل اثر تبادل اطال وات االمريكي ق نار بين الجيش العراقي والق
  .في بغداد

  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  الدورة - بغداد   اعزب ١٩٧١مواليد   ١٠/٤/٢٠٠٣  فابيان فريدون سرمو  ٧
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد  متزوج  وله ثالثة اوالد ١٩٥١مواليد   ١٠/٤/٢٠٠٣  نوئيل زيا ننو  ٨

د   ١٤/٤/٢٠٠٣  فراس جورج ايشو  ٩ ة ارادن  /  ١٩٨٥موالي الي قري ن اه  -م
قتل من قبل القوات االمريكية في عملية اطالق رصاص عشوائي   حي الخليج –بغداد   دهوك

  في شارع الصناعة ببغداد

اء   حي سومر –بغداد   ١٩٧٨مواليد   ١٧/٤/٢٠٠٣  سمير يوسف اسحق  ١٠ رأس اثن ي ال ظية ف ابته بش بب اص ل بس وم  قت ي هج ده ف تواج
  .مسلح على القوات االمريكية في بغداد

ل الجيش        بخديدا -نينوى   متزوجة/  ١٩٥٠مواليد   ١٨/٤/٢٠٠٣  انوسة بطرس آجو  ١١ د مضايقتهم من قب قتلت في حادث انقالب سيارتهم عن
  .الموصل  –االمريكي على الطريق بغداد 

ل الجيش        بخديدا -نينوى   متزوجة/  ١٩٧٦مواليد   ١٨/٤/٢٠٠٣  نهاد غازي جرجيس حنو  ١٢ د مضايقتهم من قب قتلت في حادث انقالب سيارتهم عن
  .الموصل  –االمريكي على الطريق بغداد 

لحين        بغداد  ١٩٧٣مواليد   ٢/٥/٢٠٠٣  شانت سورين وفانيسيان  ١٣ ة ومس وات االمريكي ين الق تباآات ب ول اش اء حص ل اثن قت
  .مجهولين في بغداد

  قتل على يد مسلحين مجهولين في البصرة  بريهة - البصرة   اعزب ١٩٧٤مواليد   ٨/٥/٢٠٠٣  ابلحد صليوة نعوم  ١٤
  قتل في محله على يد مسلحين مجهولين في البصرة  العباسية - البصرة   اعزب ١٩٧٤مواليد   ٨/٥/٢٠٠٣  صباح آامل دنو  ١٥
  قتل على يد مسلحين مجهولين في البصرة  البصرة    ٢٠٠٣/ايار  صباح غزالة  ١٦
  قتل على يد مسلحين مجهولين في البصرة  البصرة    ٢٠٠٣/ايار  عبد االحد صليوة  ١٧
  قتلت على يد مسلحين مجهولين  بغداد    ٣/٦/٢٠٠٣  زينة مطلوب  ١٨



 

د   ٩/٦/٢٠٠٣  رافي فانكان سرآيسيان  ١٩ تير/  ١٩٦٧موالي ة/ ماجس ة انكليزي . لغ
اء   بغداد  جامعة بغداد/ مدرس في آلية التربية للبنات ل اثن لحين      قت ة ومس وات امريكي ين ق تباآات ب ول اش حص

  .مجهولين في بغداد
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد    ٢٠٠٣/حزيران  مازن انتوني حنا  ٢٠
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى    ٣/٧/٢٠٠٣  ولسن ادم منصور  ٢١

ى      الحمدانية - نينوى  اعزب/   ١٩٨٤مواليد   ٨/٧/٢٠٠٣  بسام بطرس عولو  ٢٢ ن الموصل ال ه م د عودت ولين عن لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
  .الحمدانية على طريق آوير في محافظة نينوى

  قتل في بغداد على يد مسلحين مجهولين  تللسقف -نينوى   اطفال ٣/ متزوج  ١٩٦٧مواليد   ١١/٧/٢٠٠٣  فوزي جبرو هرمز  ٢٣
  .قتل في حادث انفجار االمم المتحدة في منطقة القناة ببغداد  بغداد  سنة ٤٠العمر / مهندس   ٢٠/٧/٢٠٠٣  يوئيل جون اوشانا  ٢٤

ل مسلحين مجهولين           عرفة -آرآوك   اعزب/  ١٩٧٧  ٢٢/٧/٢٠٠٣  نزار عزيز يوسف  ٢٥ اون من قب قتل جراء قصف عشوائي باله
  .في آرآوك

  ي بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين ف  بغداد    ٢٠٠٣/تموز  ثامر البير الياس آاسيرا  ٢٦
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد    ٢٠٠٣/تموز  مازن البير الياس  ٢٧

ادعي انه غرق في معسكر غزالني بالموصل حيث آان يعمل مع     الحمدانية -نينوى   اعزب/  ١٩٨٢مواليد   ١١/٨/٢٠٠٣  ريان نوئيل يونان  ٢٨
  .القوات االمريكية

  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  حي سومر –بغداد   ١٩٧٥د موالي  ١٢/٨/٢٠٠٣  سعد يوسف بيداويد  ٢٩
  .قتل من قبل مسلحين مجهولين في تكريت  تكريت -صالح الدين   مترجم  ١٩/٨/٢٠٠٣  نادان يونادم  ٣٠
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد  ١٩٣٤مواليد   ٢٩/٨/٢٠٠٣  اليس ليفون سفريان  ٣١
  .قتل على يد مسلحين مجهولين داخل محله في بغداد  حي الخليج –بغداد   ٤عدد افراد العائلة / متزوج   ٣١/٨/٢٠٠٣  يونس اليشاع بطرس  ٣٢
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في البصرة  الراصفية - البصرة   ١٩٥٠مواليد   ٣/٩/٢٠٠٣  غالب جميل داود نعمان  ٣٣
  .نينوى –قتل نتيجة انفجار صواريخ في منطقة الحضر   حي التحرير –برطلة   اعزب/  ١٩٨٢مواليد   ١٣/٩/٢٠٠٣  نادر صباح توما  ٣٤

د   ٢/١٠/٢٠٠٣  وليم اسحق قيصر نابليون  ٣٥ راد   / ١٩٦٣موالي دد االف زوج ع /  ٦مت
  .االنبار –قتل على يد مسلحين مجهولين امام داره في الخالدية   الخالدية - االنبار   مترجم

  .االنبار –قتل على يد مسلحين مجهولين امام داره في الخالدية   الخالدية - االنبار   اعزب ١٩٨٩مواليد   ٢/١٠/٢٠٠٣  داني اسحاق قيصر  ٣٦

د   ٢/١٠/٢٠٠٣  داود قيصر نابليون  ٣٧ زوج  ١٩٦٣موالي راد / مت دد االف /  ٦ع
ة          الخالدية - االنبار   مترجم ي الخالدي ام داره ف ولين ام لحين مجه د مس ى ي ل عل  –قت

  .الرمادي

د   ٧/١٠/٢٠٠٣  اصفاء صباح اوراه  ٣٨ ه  /  ١٩٧٠موالي زوج ول ال ٤مت ن / اطف م
  .قتل بالقاء قنبلة يدوية من قبل مجهولين على محله بالموصل  الموصل -نينوى   اهالي تلكيف

ه   قتل من قبل مسلحين مجهولين بعد اختطافه وهو ع  الطوبة - البصرة   متزوج وله طفالن ولد وبنت١٩٥٢مواليد  ١٨/١٠/٢٠٠٣  سرآون ننو مرادو  ٣٩ ائد من عمل
  .في البصرة



 

د  ٢٤/١٠/٢٠٠٣  سالم خوشابا ياقو  ٤٠ راد  / ١٩٥٣موالي دد االف زوج ع ن /  ٤مت م
  .النعيرية –قتل على يد مسلحين مجهولين داخل محله في بغداد   النعيرية - بغداد   اهالي تلكيف

  حمر في بغدادقتل في انفجار مقر الصليب اال    ١٩٦١مواليد   ٢٧/١٠/٢٠٠٣  دآران آريكور هاآوبيان  ٤١
  .االنبار -قتل على يد مسلحين مجهولين في الرمادي      ١/٢٠٠٣تشرين  بارش اورنر  ٤٢

د وبنت    / قاضي   ٤/١١/٢٠٠٣  اسماعيل يوسف صادق  ٤٣ ه ول د  / متزوج عدد ول موالي
  .قتل من قبل مسلحين مجهولين في الموصل  الموصل -نينوى   من اهالي القوش/  ١٩٥٠

ول وول     ٤٤ ور ب ده ليث  خالد فكت
يارته بصحبة   الموصل - حي السكر   مترجم/ متزوج   ١٥/١١/٢٠٠٣  خالد فكتور ه بس اء توجه ولين اثن د مسلحين مجه ى ي تال عل ق

  طالب  ٤٥  .ولده الى موقع عمله في الموصل
  قتل على يد مسلحين في البصرة  البصرة    ١٨/١١/٢٠٠٣  جرجيس سالم  ٤٦
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة السنك ببغداد  الحمدانية -نينوى   اطفال ٦متزوج وله /  ١٩٥١مواليد   ٢٩/١١/٢٠٠٣  منير آريم موسى حنونا  ٤٧

تكريت ، آونه  -قتل على يد مسلحين مجهولين على طريق بغداد   آرمليس -نينوى   اوالد ٥متزوج وله /  ١٩٤٩مواليد   ١/١٢/٢٠٠٣  جرجيس سليمان زورا  ٤٨
  .سفارة اليابانيةيعمل سائقا في ال

  .قتل على يد مسلحين مجهولين في سامراء  بغداد  ١٩٧٨مواليد   ٤/١٢/٢٠٠٣  نوئيل حربي نعوميان  ٤٩
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد الجديدة –بغداد     ٧/١٢/٢٠٠٣  صبري رزقو برجو  ٥٠
  .قتل في محله على يد مسلحين مجهولين في البصرة  البصرة  اوالد ٦متزوج له /  ١٩٥٠مواليد   ١٤/١٢/٢٠٠٣  بشير توماس الياس  ٥١

  اطلقت القوات االمريكية عليه النار عندما حاول اجتياز رتًال للقوات االمريكية      ١٥/١٢/٢٠٠٣  فراس حودي مقدسي  ٥٢

ة  قتل اثناء اشتباآات مسلحين سيارات مدنية م  دهوك  اعزب/  ١٩٨٣مواليد   ١٥/١٢/٢٠٠٣  جورج يوسف آورآيس  ٥٣ ع القوات االمريكي
  في سيطرة تكريت

ي     آري باص –دهوك   اوالد ٥متزوجة ولها /  ١٩٦٣مواليد   ١٥/١٢/٢٠٠٣  جانيت خوشابا عوديشو  ٥٤ ة ف وات االمريكي ع الق ة م يارات مدني تباآات س اء اش ت اثن قتل
  .تكريت والدة جورج يوسف آورآيس اعاله

  .قتل في داره على يد مسلحين مجهولين في بغداد  حي سومر –داد بغ  ١٩٦٣مواليد   ١٧/١٢/٢٠٠٣  يران دانيال يوسف  ٥٥

نفس الحادث   / قتل في داره على يد مسلحين مجهولين في بغداد   حي سومر –بغداد   )طفل/ ( ١٩٩٦مواليد   ١٧/١٢/٢٠٠٣  توم عدنان يوسف  ٥٦
  .اعاله

 –قتل في سيارته على يد مسلحين مجهولين في شارع فلسطين     حي سومر –بغداد   متزوج وله طفل واحد/  ١٩٧٢مواليد  ١٧/١٢/٢٠٠٣  حسام حكمت جورج  ٥٧
  .بغداد

  قتل في حادث تبادل اطالقات النار في بغداد  بغداد    ١٧/١٢/٢٠٠٣  صبيح بهنان يعقوب قاشا  ٥٨



 

  الحمدانية -نينوى   اعزب/  ١٩٧٤مواليد   ٢٣/١٢/٢٠٠٣  وعد ابلحد شوشندي  ٥٩
لحين مج    د مس ى ي ب عل اء الواج ل اثن ة  قت ي مديري ولين ف ه

ي    أة ف ات المنش ي الموصل ضمن حراس ة ف زات الزراعي التجهي
  .الفصيلية/ الموصل 

ه    ١/٢٠٠٣آانون  ايفون يوسف  ٦٠ زوج ولدي ال  ٤مت ل   / اطف ي النق ف ف موظ
ه في         الجمهورية - البصرة   البحري ل امريكي ل اء مضايقة رت قتل في حادث اصطدام سيارة اثن

  .البصرة
  .آرمليس –قتل على يد مسلحين مجهولين بين طريق بخديدا   الحمدانية -نينوى   )بخديدا(من اهالي الحمدانية   ٢٠٠٣  عجم صباح حنا منصور  ٦١
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    نينوى -من اهالي تللسقف   ٢٠٠٣  خالد قرياقوس يلدا  ٦٢
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد      ٢٠٠٣  جورج الياس يوسف  ٦٣
  .قتل على يد مسلحين مجهولين  في آرآوك  آرآوك  من اهالي آرآوك  ٢٠٠٣  نزار شاآر هرمز  ٦٤
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل    نينوى -من اهالي برطلة   ٢٠٠٣  نشوان صباح يوسف  ٦٥
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    ١٩٤٦مواليد   ٢٠٠٣  يونادم عوديشو يونادم  ٦٦
  قتل على يد مسلحين مجهولين في آرآوك    من اهالي آرآوك  ٢٠٠٣  ردة يوسفيوسف و  ٦٧
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    نينوى -من اهالي القوش   ٢٠٠٣  سمير يوسف يونا شابا  ٦٨
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد  من اهالي بغداد  ٢٠٠٣  ساهر عبد اهللا بولص  ٦٩
  قتل على يد القوات االمريكية في الموصل    دهوك -من اهالي قرية اينشكي   ٢٠٠٣  عماد ابلحد ننو  ٧٠
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  الحمدانية -نينوى   نينوى -من اهالي الحمدانية   ٢٠٠٣  وعد جميل شعيا  ٧١
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى    ٢٠٠٣  رمزي موفق  ٧٢
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى    ٢٠٠٣  رامي موفق  ٧٣

  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  نينوى  من اهالي  الحمدانية/  ١٩٨٨مواليد   ٢٠٠٣  رغيد سهيل عبد اهللا بنور  ٧٤

  ٦/١/٢٠٠٤  عماد سرسم.البروفيسور د  ٧٥

ور   ام والكس ة العظ تاذ جراح ة  / أس ل آلي زمي
ة   راحين الملكي م جرا /الج يس قس ة رئ ح

ب    ة الط ي آلي ور ف داد   –الكس ة بغ / جامع
  ١٩٤٤مواليد 

  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد

  .الموصل –قتل من قبل مسلحين مجهولين على طريق بغداد   نينوى  نينوى -من اهالي باطنايا   ١٥/١/٢٠٠٤  غازي طوبيا حنا  ٧٦

  .قتل في محله على يد مسلحين مجهولين في البصرة  الطويسة - البصرة   اعزب ١٩٥٥مواليد   ١٨/١/٢٠٠٤  عدنان حنا بيا الشقالوي  ٧٧

  بغداد -قتل اثر انفجار سيارة ملغومة   حي االمين –بغداد   ٤اعزب عدد االفراد / ١٩٧٨مواليد   ١٨/١/٢٠٠٤  زهير ايشو باليوز  ٧٨

د  ١٨/١/٢٠٠٤  سرآون شاول يوخنا البازي  ٧٩ دداالفراد ١٩٧٨موالي زوج ع موظف /  ٨مت
  .نفس الحادث اعاله/ بغداد  -قتل انفجار سيارة ملغومة    آرادة مريم –بغداد   شرآة سومر لالمن العالمية في



 

  .نفس الحادث اعاله/ بغداد  –قتلت بانفجار سيارة ملغومة   بغداد الجديدة –بغداد   باآر/  ١٩٧٥مواليد   ١٨/١/٢٠٠٤  هديل لويس منصور اسمرو  ٨٠
  .نفس الحادث اعاله/ بغداد  –قتل بانفجار سيارة ملغومة   بغداد الجديدة –بغداد   ١٩٨٢مواليد   ١٨/١/٢٠٠٤  عمار بطرس خوشابا  ٨١
  .قتلت على يد مسلحين مجهولين في الخالدية على طريق الفلوجة   االنبار  متزوجة ١٩٥٨مواليد   ٢٠/١/٢٠٠٤  اليشوا بول ناصر  ٨٢
  .قتلت من قبل مسلحين مجهولين مع والدتها اعاله في الخالدية  الدورة - اد بغد  باآر ١٩٨١مواليد   ٢٠/١/٢٠٠٤  ريتا وليم ايليا  ٨٣
٨٤  
  .قتلن على يد مسلحين مجهولين قرب الفلوجة  فلوجة - االنبار   من مختلف االعمار  ٢١/١/٢٠٠٤  خمسة مسيحيات  ٨٨

  .قتلت على يد مسلحين مجهولين في الحبانية باالنبار      ٢٢/١/٢٠٠٤  نجيبة ادم شابو  ٨٩
  .قتل من قبل مسلحين مجهولين في البصرة  البصرة  دآتور  ٢٥/١/٢٠٠٤  سرمد سامي  ٩٠

ان   ٩١ طفيك فاروج اس
  .الرمادي –قتلت  على يد مسلحين مجهولين في الفلوجة   بغداد  ١٩٦٢مواليد   ٢٦/١/٢٠٠٤  سرآيسيان

  .الرمادي –الفلوجة في قتل على يد مسلحين مجهولين   بغداد  ١٩٥٢مواليد   ٢٦/١/٢٠٠٤  صونا نوبار قاسميان  ٩٢

ق      تلكيف - موصل   متزوج وله اربع اطفال/  ١٩٥٩  ٢٨/١/٢٠٠٤  بيتر نعيم عزيز آمو  ٩٣ ةعلى طري ع مدرعةامريكي طدام م ادث اص ي ح ل ف قت
  )غير معروفة االسباب والدوافع( موصل عند سامراء /بغداد

ق      مدانيةالح -نينوى   اعزب/  ١٩٧٢مواليد   ٢٨/١/٢٠٠٤  نوفل حبيب يعقوب موميكا  ٩٤ ةعلى طري ع مدرعةامريكي طدام م ادث اص ي ح ل ف قت
  )غير معروفة االسباب والدوافع( موصل عند سامراء /بغداد

ق      الحمدانية -نينوى   ١عدد االطفال / متزوج /  ١٩٧٢مواليد   ٢٨/١/٢٠٠٤  وعد عزو ايشو آكا  ٩٥ ةعلى طري ع مدرعةامريكي طدام م ادث اص ي ح ل ف قت
  )ير معروفة االسباب والدوافعغ( موصل عند سامراء /بغداد

  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد  راهب  ٢٨/١/٢٠٠٤  رائد فاضل جبو  ٩٦

  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  النعيرية - بغداد   متزوج/  ١٩٥٢مواليد   ١/٢/٢٠٠٤  زيا الوند يعقوب  ٩٧

ي ع  اربيل  من اهالي شقالوة  ١/٢/٢٠٠٤  ماجد بيا توما  ٩٨ ل ف ي قت تاني ف ديمقراطي الكردس ر الحزب ال ر مق ة تفجي ملي
  اربيل

ي    اربيل  من اهالي شقالوة  ١/٢/٢٠٠٤  هيثم سوالقا حنا  ٩٩ تاني ف ديمقراطي الكردس ر الحزب ال ر مق ة تفجي ي عملي ل ف قت
  اربيل

د   ١٠/٢/٢٠٠٤  الن خوشابا امرو  ١٠٠ زب  /  ١٩٧٩موالي ة / اع الي قري ن اه م
  .قتل على يد مسلحين مجهولين  في بغداد الجديدة  د الجديدةبغدا –بغداد   مترجم/ بادرش 

  .نينوى –قتلت من قبل مسلحين مجهولين في الشرقاط   الموصل  اختصاص نسائية/ طبية   ١٣/٢/٢٠٠٤  لينا سالم حنا االسود  ١٠١



 

د   ٢٣/٢/٢٠٠٤  ميسر رفو جبو  ١٠٢ ه  /   ١٩٦٥موالي زوج ول ال  ٤مت / اطف
ي      الحمدانية -ى نينو  من اهالي قرقوش/ مترجم  ي ح يارته ف ة س د مهاجم ولين بع لحين مجه ل مس ن قب ل م قت

  .الموصل –الوحدة 

ي      الحمدانية -نينوى   اطفال ٦متزوج وله /  ١٩٦٢مواليد   ٢٣/٢/٢٠٠٤  ابراهيم منصور آيخو  ١٠٣ ي ح يارته ف ة س د مهاجم ولين بع لحين مجه ل مس ن قب ل م قت
  ).ضمن سيارة ميسر اعاله ( الموصل  –الوحدة 

طيفو     ١٠٤ وب اص د اي رائ
ي      الحمدانية -نينوى   .متزوج وله طفل واحد/  ١٩٧٧مواليد   ٢٣/٢/٢٠٠٤  شوشندي ي ح يارته ف ة س د مهاجم ولين بع لحين مجه ل مس ن قب ل م قت

  ).ضمن سيارة ميسر اعاله ( الموصل  –الوحدة 
  .جهولين في الموصلقتلت على يد مسلحين م  الموصل  عاملة خدمة  ١٥/٣/٢٠٠٤  نرمين يونان آورآيس  ١٠٥

د   ١٥/٣/٢٠٠٤  اخالص آوريال يوحنا  ١٠٦ اآر /   ١٩٧٨موالي ين / ب الي ع ن اه م
  .قتلت على يد مسلحين مجهولين في الموصل  الموصل  .عاملة خدمة/ سفني 

ان في           بغداد  متزوج  ١٧/٣/٢٠٠٤  عوديشو شمعون عوديشو  ١٠٧ ل لبن دق جب ر انفجار فن ة اث قتل في داره التي تهدمت علي
  غدادب

  قتل في الدار اعاله اثر انفجار فندق جبل لبنان في بغداد  بغداد  متزوج  ١٧/٣/٢٠٠٤  زيا عوديشو شمعون  ١٠٨
  قتل في  الدار اعاله اثر انفجار فندق جبل لبنان في بغداد  بغداد  متزوج  ١٧/٣/٢٠٠٤  فريد عوديشو شمعون  ١٠٩
  الدار اعاله اثر انفجار فندق جبل لبنان في بغدادقتلت في    بغداد  متزوجة  ١٧/٣/٢٠٠٤  مرتا سخريا وردا  ١١٠
  قتل اثر انفجار فندق جبل لبنان في بغداد  الجبيلة - البصرة   متزوج/  ١٩٥١مواليد   ١٨/٣/٢٠٠٤  هيثم سامي جميل  ١١١
  .بغداد –في الدورة قتل في داره من قبل مسلحين مجهولين   الدورة - بغداد   رجل آبير بالسن/ متزوج   ١٧/٣/٢٠٠٤  اميجن خونا عزيز  ١١٢

ة في       بغداد الجديدة –بغداد   طالب مدرسة/  ١٩٨٨مواليد   ٢٠/٣/٢٠٠٤  سالم صباح شليمون  ١١٣ قتل في انفجار عبوة ناسفة قرب محل للمشروبات الكحولي
  .بغداد

  .نواب الضباط –غداد قتلت على يد مسلحين مجهولين في ب  بغداد  طالبة مدرسة/  ١٩٨٨مواليد   ٢٠/٣/٢٠٠٤  رنين رعد عزو صبري  ١١٤

بري      ١١٥ زو ص د ع د رع راف
  .نواب الضباط –قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد   بغداد  طفل/  ١٩٩٨مواليد   ٢٠/٣/٢٠٠٤  ).عزيز(

  .قتل على يد مسلحين مجهولين في آرآوك أم داره  آرآوك  أول شرطة. م/ اعزب / ١٩٧٤مواليد  ٢٦/٣/٢٠٠٤  روميو ايشا داود  ١١٦

د   ٣/٤/٢٠٠٤  ميخا حنا صبري  ١١٧ ه  / ١٩٥٥موالي زوج ول ال  ٦مت ن / اطف م
  ).بين الموصل وبغداد ( قتل بعبوة ناسفة في بلدة بيجي   نينوى باطنايا  اهالي باطنايا

  .قتل من قبل مسلحين مجهولين في بغداد  بعقوبة  مترجم  ٤/٤/٢٠٠٤  عماد ميخا  ١١٨
  .بغداد/ ل طعنا بالسكين في منطقة آرادة مريم قت  بغداد  آاسب  ١٥/٤/٢٠٠٤  يوخنا سوالقا عوديشو  ١١٩
  قتل من قبل مسلحين مجهولين في بغداد  الدورة - بغداد   بغداد -من سكنة الدورة / شاب   ٢٧/٤/٢٠٠٤  وسام يعقوب اسوفي  ١٢٠



 

  .مسلحين مجهولين امام داره في بغداد قتل على يد  حي البلديات –بغداد   من اهالي القوش/ اعزب /  ١٩٧٥مواليد   ١٠/٥/٢٠٠٤  ارآان جميل داود بلو  ١٢١

يارته   بغداد    ١٣/٥/٢٠٠٤  سمير شليمون  ١٢٢ ي س و ف ة وه ة امريكي ق دباب ل عن طري ة ( قت دهس بدباب
  .امريكية غير معروفة الدوافع  في بغداد

د   ١٥/٥/٢٠٠٤  رباح يونس حكيم  ١٢٣ ه /  ١٩٥٢موالي زوج ل ال  ٦مت ن / اطف م
  .نينوى –على يد مسلحين مجهولين في مرآز قضاء تلكيف  قتل  تلكيف -نينوى   اهالي تلكيف

  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد    ٢٦/٥/٢٠٠٤  اشور آوريال يلدا  ١٢٤

د   ١/٦/٢٠٠٤  ساهر بطرس السو  ١٢٥ زوج /  ١٩٥٥موالي ه / مت ن / اوالد  ٤ول م
  .الدورة –الميكانيك / قتل على يد مسلحين مجهولين في داره   الدورة - بغداد   اهالي القوش

د    ٢/٦/٢٠٠٤  ساهر فرج موشي مرخاي  ١٢٦ ن موالي ة  /  ١٩٦٧م ه اربع زوج ولدي مت
ي      بغداد  .سهل نينوى -من اهالي تللسقف/ اطفال  ة ف ع الفدي ه ودف د اختطاف ولين بع لحين مجه د مس ى ي ل عل قت

  .بغداد وتم التمثيل بجثته

ا في            الدورة - اد بغد  عاملة تنظيف  ٥/٦/٢٠٠٤  رمزية يوخنا انويا  ١٢٧ ى عمله د مسلحين مجهولين وهي متوجهة ال ى ي قتلت عل
  .الدورة

  ).نفس الحادث اعاله(قتل على يد مسلحين مجهولين     سنة ٢٠عمره   ٧/٦/٢٠٠٤  دريد صبري حنا  ١٢٨

داد       الدورة/بغداد  عامل مكوى  ٧/٦/٢٠٠٤  ايشو نيسان مرقس  ١٢٩ دورة و  –قتل على يد مسلحين مجهولين في بغ هو يتوجه   ال
  .الى عمله

ر   ٧/٦/٢٠٠٤  اليس اراماييس  ١٣٠ ا  ٤٠العم د   / عام د واح ا ول ة / له عامل
ي      الغدير - بغداد   تنظيف ولين ف لحين مجه ل مس ن قب ا م ار عليه الق ن ة اط ت نتيج قتل

  ).نفس الحادث اعاله(بغداد 

ا   ٧/٦/٢٠٠٤  ايدا بيدروس بوغوص  ١٣١ ا  ٣١عمره ت  / عام د وبن ا ول ة / وله عامل
ي      الغدير - بغداد   يفتنظ ولين ف لحين مجه ل مس ن قب ا م ار عليه الق ن ة اط ت نتيج قتل

  ).نفس الحادث اعاله(بغداد 

الي تلكيف    / سنة  ٢٥عمرها   ٧/٦/٢٠٠٤  منى جالل آريم  ١٣٢ ة  / من اه عامل
ي      الغدير - بغداد   تنظيف ولين ف لحين مجه ل مس ن قب ا م ار عليه الق ن ة اط ت نتيج قتل

  ).هنفس الحادث اعال(بغداد 

داد      الدورة - بغداد   سائق  ٧/٦/٢٠٠٤  هشام عمر  ١٣٣ قتل نتيجة اطالق نار عليها من قبل مسلحين مجهولين في بغ
  ).نفس الحادث اعاله(

د   ٨/٦/٢٠٠٤  بشير بطرس ايشو  ١٣٤ زوج /  ١٩٦٥موالي راد / مت دد االف /  ٤ع
  .نينوى قتل في انفجار سيارة مفخخة في محافظة  تلكيف -نينوى   من اهالي تلكيف

  .قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  سد بادوش –نينوى   ١٩٥٣مواليد   ٩/٦/٢٠٠٤  درياوش بهرام  ١٣٥

د   ٢٢/٦/٢٠٠٤  جانيت سادا عوديشو  ١٣٦ بات   /   ١٩٦٦موالي وم حاس ة عل / خريج
  .قتلت من قبل مسلحين مجهولين في البصرة  البصرة  البصرة



 

بات /  ١٩٧٧د موالي  ٢٢/٦/٢٠٠٤  شذى سادا عويشو  ١٣٧ وم حاس ة عل / خريج
  .قتلت من قبل مسلحين مجهولين في البصرة  البصرة  البصرة

  .قتل على يد مسلحين مجهولين في نينوى  حي النور  -نينوى   شرطي/ اعزب  ١٩٧٧مواليد   ٢٤/٦/٢٠٠٤  ماهر متي يوسف  ١٣٨
  .قتل على يد مسلحين مجهولين داخل محله في بغداد  حي العامل – بغداد  اطفال ٤متزوج وله  ١٩٦٦مواليد   ٢٧/٦/٢٠٠٤  عدنان سوالقا يلدا  ١٣٩
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الرمادي  تللسقف -نينوى   من اهالي تللسقف/ اعزب  ١٩٧٧مواليد   ٢٨/٦/٢٠٠٤  فائز رحيم مروآي  ١٤٠
  .قتلت على يد مسلحين مجهولين في سيارة اجرة في الموصل  الوحدةحي  –موصل  .مترجمة/ خريجة آلية الطب البيطري  ٢٠٠٤حزيران   سنابل نوئيل الطباخ  ١٤١

  .قتل اثناء قصف عشوائي استهدف فندق السدير ببغداد  بغداد  سنوات ٦طفل   ٩/٧/٢٠٠٤  سامي سعد سامي مياموآيتا  ١٤٢

  .ير ببغدادقتل اثناء قصف عشوائي استهدف فندق السد  بغداد  سنوات ٤طفل   ٩/٧/٢٠٠٤  رامي سعد سامي مياموآيتا  ١٤٣

  .قتل نتيجة اطالق نار عليه من قبل مسلحين مجهولين في بغداد  المنصور - بغداد   نائب رئيس المجلس البلدي في المنصور  ١٠/٧/٢٠٠٤  جنان جوزيف  ١٤٤

ة          الدورة - بغداد     ١٤/٧/٢٠٠٤  عصام صبيح يونان  ١٤٥ اء العراقي قتل اثناء القصف في شارع فلسطين قرب دار االزي
  .ببغداد

ي      بغداد  ١٩٥٠مواليد    ١٥/٧/٢٠٠٤  سالم اليشا نعمان  ١٤٦ ة ف ى محل ولين عل ل مجه ن قب ة م ة يدوي ي قنبل اء رم ل اثن قت
  .منطقة الكمالية ببغداد

الن   /  ١٩٦١  ١٧/٧/٢٠٠٤  فؤاد منصور يوسف  ١٤٧ ه طف زوج ول الي  / مت ن اه م
  .دقتل بسبب مواجهة بين القوات االمريكية ومسلحين في بغدا  بغداد  القوش

  .قتل من قبل مسلحين مجهولين داخل محله في الموصل  الموصل  وله ثالث بنات/  ١٩٤٥مواليد   ١٩/٧/٢٠٠٤  هاني متي نعوم  ١٤٨

حي  –برطلة  –نينوى   اعزب/  ١٩٨٧مواليد   ٢٦/٧/٢٠٠٤  رافد سعيد قرياقوس  ١٤٩
  التحرير

ان يستقلها       قتل في حادث اثناء مالحقة مسلحين للسيارة التي آ
  برطلة -يق موصل على طر

حي  –برطلة  –نينوى   اعزب/  ١٩٨١مواليد   ٢٦/٧/٢٠٠٤  فادي صباح شابا  ١٥٠
  التحرير

ان يستقلها       قتل في حادث اثناء مالحقة مسلحين للسيارة التي آ
  برطلة -على طريق موصل 

حي  –برطلة  –نينوى   اعزب ١٩٧٨مواليد   ٢٦/٧/٢٠٠٤  وسيم بهنام بولص  ١٥١
  المعلمين

ان يستقلها      قتل في حا دث اثناء مالحقة مسلحين للسيارة التي آ
  برطلة -على طريق موصل 

حي  –برطلة  –نينوى   متزوج وله ستة اطفال ١٩٥٩مواليد   ٢٦/٧/٢٠٠٤  رمزي قرياقوس رمو  ١٥٢
  العذراء

ان يستقلها       قتل في حادث اثناء مالحقة مسلحين للسيارة التي آ
  برطلة -على طريق موصل 

حي  –برطلة  –نينوى   اعزب ١٩٨٨مواليد   ٢٦/٧/٢٠٠٤  رياقوسروني رمزي ق  ١٥٣
  العذراء

ان يستقلها       قتل في حادث اثناء مالحقة مسلحين للسيارة التي آ
  برطلة -على طريق موصل 

  قتل في حادث غامض في داره ببغداد من قبل قاتل مجهول الهوية  الدورة - بغداد   ١٩٧٠مواليد   ٢٦/٧/٢٠٠٤  اشور اوشانا بدو  ١٥٤



 

د   ٢٩/٧/٢٠٠٤  نبيل نافع داود  ١٥٥ ة اوالد   /  ١٩٥٦موالي ه ثالث زوج ول / مت
  .قتل من قبل مسلحين مجهولين في بغداد  .حي الخليج –بغداد   .حي الخليج –عضو المجلس البلدي 

  قتل على يد مسلحين مجهولين في البصرة  البصرة    ٢٠٠٤/تموز  صباح جوآا  ١٥٦

حي النصر  –آرآوك   اعزب ١٩٨٢ليد موا  ١/٨/٢٠٠٤  دريد حبيب اوراها  ١٥٧
  االول

وك      ي آرآ ولين ف لحين مجه د مس ى ي ل عل داد  ( قت ق بغ  –طري
  ).مفرق دوميز

  .آنيسة مار بولس/ قتل في حادث تفجير آنائس الموصل   الموصل    ١/٨/٢٠٠٤  اآرم بن ابي تحسين  ١٥٨

ارة مفخخة في  مدخل آنيسة الرسولين بولص قتل في انفجار سي  الدورة - بغداد   ١٩٦١مواليد   ١/٨/٢٠٠٤  نمير نذير  ١٥٩
  ).االحد الدامي ( وبطرس ببغداد 

ولص     الدورة - بغداد   ابن نمير اعاله/  ١٩٩٩مواليد   ١/٨/٢٠٠٤  رافد نمير نذير  ١٦٠ قتل في انفجار سيارة مفخخة في مدخل آنيسة الرسولين ب
  .وبطرس ببغداد

ولص     الدورة - بغداد   ١٩٧١مواليد   ١/٨/٢٠٠٤  فراس بنيامين  ١٦١ قتل في انفجار سيارة مفخخة في مدخل آنيسة الرسولين ب
  .وبطرس ببغداد

ولين           الميدان -نينوى   ١٩٧٦مواليد   ١/٨/٢٠٠٤  دانيا باسم بنو جوالغ  ١٦٢ ة الرس دخل آنيس ي م ة ف يارة مفخخ ار س ي انفج ت ف قتل
  .بولص وبطرس ببغداد

ت   نينوى  ١٩٦٢مواليد   ١/٨/٢٠٠٤  منى جرجيس  ١٦٣ ولين        قتل ة الرس دخل آنيس ي م ة ف يارة مفخخ ار س ي انفج ف
  .بولص وبطرس ببغداد

١٦٤  
من مختلف االعمار ، عندما استهدفت آنائس   ١/٨/٢٠٠٤  قتيل ١٨  ١٨١

  الموصل –بغداد   )االستهداف االول ( بغداد والموصل 
ائس   ذااليوم تفجيرالكن ي ه م ف ك (ت ن الكاثولي يدةالنجاة واالرم س

رس   ولص وبط ار ب ل     ) وديرم ي الموص تين ف داد وآنيس ي بغ ف
  .بسيارات مفخخة يوم االحد سمي باالحد الدامي

  قتل في االنفجار الذي استهدف آنيسة مار ايليا الحيري ببغداد  بغداد  من ضحايا تفجير الكنائس  ١/٨/٢٠٠٤  مازن بولو بطرس  ١٨٢

د  ٤/٨/٢٠٠٤  رعد يشوع نعوم الشابي  ١٨٣ ه  /  ١٩٦٠موالي زوج ول ال  ٣مت ن م/ اطف
ة        آرمليس -نينوى   سائق تاآسي/ اهالي آرمليس ي الدواس ولين ف ل مجه ن قب يارته م يخ س د تفخ ل بع  –قت

  .الموصل

ة        تلكيف -نينوى   من اهالي تلكيف/ اعزب /  ١٩٧٦مواليد   ٧/٨/٢٠٠٤  عمار ابلحد اسو  ١٨٤ ي منطق ة ف دة امريكي ي قاع ة ف يارة مفخخ ار س ي انفج ل ف قت
  .السكك بالموصل

ي    الخزرج -الموصل   مترجم/ اعزب / ١٩٨١  ٨/٨/٢٠٠٤  فاروق شمعونريمون   ١٨٥ اد ف د والجه ل التوحي ن قب لحين م د مس ى ي ه عل ع راس قط
  .الموصل

  ٨/٨/٢٠٠٤  فراس موفق هادي بطرس  ١٨٦
/ خريج آلية الفنون الجميلة/ اعزب /  ١٩٧٨

رحية    ون المس م الفن ل  / قس ة الموص / جامع
  قتل ذبحا

  .طع راسه على يد مسلحين مجهولين في الموصلققتل ب  الحدباء -الموصل 



 

د   ١٢/٨/٢٠٠٤  وليد بولص شمعون  ١٨٧ ه /  ١٩٧٧موالي زوج ول ال  ٣مت ن / اطف م
  بغداد -قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة بغداد الجديدة   نينوى  اهالي تللسقف

  .قتلت على يد مسلحين مجهولين في بغداد  حي الخليج –اد بغد  من اهالي باطنايا/ باآر /  ١٩٨١مواليد   ٢٠/٨/٢٠٠٤  لندا سمير دنخا  ١٨٨

  .قتلت من قبل مسلحين مجهولين في بغداد  حي الخليج –بغداد   من اهالي باطنايا/ باآر /  ١٩٨٥مواليد   ٢٠/٨/٢٠٠٤  ريتا سمير دنخا حنك اهللا  ١٨٩

ه له     حي الخليج –بغداد     ٢٢/٨/٢٠٠٤  اسخريا شابو بتو  ١٩٠ رض منزل بب تع ل بس اروخ  قت وم بص ل   RBG7ج ن قب م
  .مسلحين مجهولين في بغداد

د   ٢٢/٨/٢٠٠٤  رافع غانم يعقوب فندقلي  ١٩١ زوج /   ١٩٥٠موالي ل /  مت احب مح ص
د خروجه من      موصل  )مقاول ( حالن  قتل عندما اطلق مسلحون مجهولون النار علية بع

  .العمل في الموصل
  .بغداد –قتلت اثر انفجارعبوة ناسفة امام القصر االبيض   نينوى -عقرة   ة تلهمن اهالي قري  ٢٣/٨/٢٠٠٤  جينا ميخائيل يونان  ١٩٢

ي        عرفة -آرآوك   اعزب/  ١٩٨١مواليد   ٢٣/٨/٢٠٠٤  سرآون ريحانة شابو  ١٩٣ وطني ف رس ال ر الح ام مق ة ام يارة مفخخ ار س ي انفج ل ف قت
  آرآوك حيث آان هناك لغرض التطوع

  قتل بعد خطفه على يد مسلحين مجهولين في آرآوك  قضاء ديس -آرآوك   اوالد ٣متزوج وله /  ١٩٤٥ مواليد  ٢٥/٨/٢٠٠٤  عصام الوند يوسف  ١٩٤

د    ٢٥/٨/٢٠٠٤  ضياء حنا بطرس آلشو  ١٩٥ ه١٩٤٦/ موالي زوج ول ه / اوالد  ٤مت ل
  .قتل من قبل مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد  ورشة تصليح سيارات

حق      ١٩٦ يح اس د المس د عب تغري
حي  –برطلة  –نينوى   باآر/  ١٩٧٥مواليد   ٣١/٨/٢٠٠٤  بطرس

  العذراء
ل     ي الموص ولين ف لحين مجه د مس ى ي ت عل ة  –قتل ي الكرام ح

  .بالموصل

حي  –برطلة  –نينوى   باآر/  ١٩٨٠مواليد   ٣١/٨/٢٠٠٤  حال عبد المسيح اسحق  ١٩٧
  العذراء

ل     ي الموص ولين ف لحين مجه د مس ى ي ت عل ة  –قتل ي الكرام ح
  .بالموصل

حي  –برطلة  –نينوى   باآر/  ١٩٨٥  ٣١/٨/٢٠٠٤  ا مجيد بطرس الهداياتار  ١٩٨
  العذراء

ل     ي الموص ولين ف لحين مجه د مس ى ي ت عل ة  –قتل ي الكرام ح
  ).نفس الحادث السابق(

  .ة ببغدادقتل بعد مداهمة اسواقه من قبل مسلحين مجهولين في الدور  الدورة - بغداد   صاحب اسواق بغداد/ متزوج    ٣١/٨/٢٠٠٤  ابو لؤي  ١٩٩
  قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة المنصور ببغداد  بغداد    ٢٠٠٤/اب  خالد ميخا حناوا  ٢٠٠

د   ١/٩/٢٠٠٤  نيسان صليوا شموئيل  ٢٠١ ه /  ١٩٦٠موالي زوج ول ال  ٦مت ن / اطف م
  .قتل اثناء هجوم عشوائي لمسلحين مجهولين في الموصل  تلكيف -نينوى   اهالي تلكيف

  .قتل نتيجة انفجار قنبلة موقوتة في الكرادة ببغداد  الدورة - بغداد   متزوج/  ١٩٦٦مواليد   ٢٠٠٤/ ١/٩  رش نيسانآورآيس يوا  ٢٠٢
  منطقة الساعة –قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل   عنكاوا –اربيل   اعزب/  ١٩٧١مواليد   ٢/٩/٢٠٠٤  هاني بولص توما  ٢٠٣
  منطقة الساعة –قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل   عنكاوا –اربيل   اعزب/  ١٩٧٤مواليد   ٣/٩/٢٠٠٤  خالد بولص توما  ٢٠٤



 

ة مدرعة في تكريت           الدورة - بغداد   من اهالي القوش/ طفل /  ١٩٩٨مواليد   ٣/٩/٢٠٠٤  رويد فائز حنا  ٢٠٥ ة امريكي ل عن طريق عجل ر   ( قت دهس غي
  ).معروف الدوافع واالسباب 

ة مدرعة في تكريت           بغداد  من اهالي القوش/ طفل /  ٢٠٠٣مواليد   ٣/٩/٢٠٠٤  رامن فائز حنا  ٢٠٦ ة امريكي ل عن طريق عجل ر   ( قت دهس غي
  ).نفس الحادث اعاله). ( معروف الدوافع واالسباب 

  .قتل من قبل مسلحين مجهولين في بغداد  حي الخليج –بغداد   .له طفل واحد/ متزوج /  ١٩٧٠مواليد  ٥/٩/٢٠٠٤  قيس متي اسطيفان  ٢٠٧
  .قتل على يد مسلحين مجهولين امام داره في بغداد  دورة - بغداد   من اهالي آرمليس/  ١٩٦٢مواليد   ١٠/٩/٢٠٠٤  اياد سعد اهللا  ٢٠٨
  .نينوى -نية قتل نتيجة سقوط قذيفة هاون على داره في الحمدا  الحمدانية -نينوى   من اهالي الحمدانية/ اعزب /  ١٩٨٩مواليد   ١٠/٩/٢٠٠٤  مارك لويس بولص شيتو  ٢٠٩

د   ١٠/٩/٢٠٠٤  فصيح آورآيس مراد  ٢١٠ ه  / ١٩٥٦موالي زوج ول ال  ٣مت ن / اطف م
ه من الموصل          الدورة –بغداد   اهالي تلكيف م في سامراء في طريق قتل بعد اختطافه من مطع

  .الى بغداد على يد مسلحين مجهولين

د   ١٠/٩/٢٠٠٤  بشار عكوبي يونو  ٢١١ ه /  ١٩٦٣موالي زوج ول ال ٣مت ن /  اطف م
  قتل بعد اختطافه على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد الجديدة  - بغداد   اهالي تلكيف

اء     الدورة - بغداد   يسكن في حي االثوريين في الدورة  ١٤/٩/٢٠٠٤  عصام صبيح يونان  ٢١٢ رب دار االزي ارع فلسطين ق ة ش ي منطق اء القصف ف ل اثن قت
  .بغداد -العراقية 

ل مسلحين يستقلون      ١٨/٩/٢٠٠٤  انساندي تيادورس يون  ٢١٣ قتل في سيارة آيا من قب
 قتل على يد مسلحين مجهولين هاجموا سيارتهم في بغداد  الدورة - بغداد  BMWسيارة 

  قتلت على يد مسلحين مجهولين في الموصل  موصل  موظفة في محافظة نينوى  ٢٣/٩/٢٠٠٤  سناء توما  ٢١٤
  .على يد مسلحين مجهولين في الموصلقتل   موصل مترجم  ٢٤/٩/٢٠٠٤  منير توما  ٢١٥

ن           بغداد  من قرية باطنايا/  عاما  ١٦العمر   ٢٤/٩/٢٠٠٤  رودي يونس حبيب  ٢١٦ ل م ن العم ه م اء عودت ولين اثن لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
  .سامراء الى بغداد

د   موصل  صاحب محل آماليات/   ١٩٧٢مواليد   ٢٦/٩/٢٠٠٤  بسام صبري ميخا  ٢١٧ ه في المجموعة        وجد مقطوع الراس بع ام محل ه من ام اختطاف
  الثقافية بالموصل من قبل مجهولين بالرغم من دفع فدية مالية

زوج /  ١٩٦٣  ٢٧/٩/٢٠٠٤  عمانوئيل نيسان منو  ٢١٨ ه / مت ال  ٦ول ل / اطف عام
دورة     الدورة - بغداد   خدمة في نادي الصيد ي ال ولين ف لحين مجه ل مس ن قب ل م ين  –قت ي المعلم  -ح

  بغداد

د   ٢٧/٩/٢٠٠٤  مارادونا عمانوئيل نيسان  ٢١٩ زب /  ١٩٨٨موالي ي  / اع ة ف ل خدم عام
  ).نفس الحادث اعاله( قتل من قبل مسلحين مجهولين   الدورة - بغداد   نادي الصيد

زوج /  ١٩٧١  ٢٧/٩/٢٠٠٤  رعد نيسان آورو  ٢٢٠ ه / مت ال  ٤ل ي  / اطف ل ف عام
  ).نفس الحادث اعاله( ين قتل من قبل مسلحين مجهول  الدورة - بغداد   نادي الصيد

ال   ٤له / متزوج / ١٩٦٨مواليد   ٢٧/٩/٢٠٠٤  عامر نيسان آورو  ٢٢١ عامل  / اطف
  ).نفس الحادث اعاله( قتل من قبل مسلحين مجهولين   الدورة - بغداد   خدمة في نادي الصيد



 

د  ٢٧/٩/٢٠٠٤  امير شابو  ٢٢٢ ه/  ١٩٦٦موالي زوج ول ال  ٦مت ل / اطف عام
  ).نفس الحادث اعاله( قتل من قبل مسلحين مجهولين   الدورة - بغداد   خدمة في نادي الصيد

زب /  ١٩٨٥  ٢٧/٩/٢٠٠٤  راسم الياس صليوة  ٢٢٣ ادي / اع ي ن ة ف ل خدم عام
  ).نفس الحادث اعاله( قتل من قبل مسلحين مجهولين   الدورة - بغداد   الصيد

زب /  ١٩٧٩  ٢٧/٩/٢٠٠٤  نعيم آورآيس آريتو  ٢٢٤ ا/ اع ي ن ة ف ل خدم دي عام
  ).نفس الحادث اعاله( قتل من قبل مسلحين مجهولين   الدورة - بغداد   الصيد

  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد    ٢٨/٩/٢٠٠٤  عزيز ايلو بولو  ٢٢٥

ين الموصل وبيجي اث     تلكيف -نينوى   من اهالي تلكيف/ متزوج /  ١٩٧٠مواليد   ٢٨/٩/٢٠٠٤  جميل توما يونان  ٢٢٦ اء توجهه من الموصل     قتل في الطريق ب ن
  الى بغداد

  قتل من قبل مسلحين مجهولين بعد اختطافه في بغداد  الدورة - بغداد   معاون مدير المختبرات االنشائية  ٢٠٠٤ايلول   عصام سعيد بنو  ٢٢٧

وال في   / قبل مجهولين قتل بعد اختطافه في سامراء من   بغداد الجديدة  - بغداد   اعزب/  ١٩٧٠مواليد   ١٢/١٠/٢٠٠٤  بشار يعقوب نعمو  ٢٢٨ وجد مقت
  .مستشفى الطب العدلي ببغداد

  .قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  الموصل  نجار/   ١٩٨١مواليد  ١٣/١٠/٢٠٠٤  عدنان توما  ٢٢٩
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  موصل  من اهالي الموصل/  ١٩٨٠مواليد   ١٤/١٠/٢٠٠٤  سعد عدنان توما  ٢٣٠

ي  ياس  ٢٣١ وداغ موش مين ب
  .قتلت في تفجير عبوة ناسفة في منطقة الدورة ببغداد  الدورة - بغداد   متزوجة/  ١٩٦٣مواليد   ١٥/١٠/٢٠٠٤  جماني

رجيس     ٢٣٢ اهر ج ان س ليلي
د   ١٥/١٠/٢٠٠٤  خمورو ة /  ١٩٩٨موالي وداغ / طفل مين ب ة ياس ابن

  ة الدورة ببغدادقتلت في تفجير امام عجلة امريكية في منطق  الدورة - بغداد   اعاله

ة       نينوى  من اهالي باطنايا/ اعزب /  ١٩٧٣مواليد   ٢٠/١٠/٢٠٠٤  عمار عزيز اوراها  ٢٣٣ ي منطق يارته ف لب س د س ولين بع لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
  .الرمادي –القائم 

  قتلت على يد مسلحين مجهولين في منطقة الدورة ببغداد  بغداد  مترجمة  ٢١/١٠/٢٠٠٤  عادل آاآاليلى   ٢٣٤

حي  –برطلة  –نينوى   متزوج وله ولدان/  ١٩٦٨مواليد   ٢٣/١٠/٢٠٠٤  ضياء يوسف يعقوب بهنام  ٢٣٥
  المعلمين

و   قتل في حادث سيارة نتيجة مضايقته لرتل امريكي في منطقة اب
  بغداد -غريب 

د   ٢٥/١٠/٢٠٠٤  رعد اندراوس يوسف  ٢٣٦ د  /  ١٩٧٨موالي ل واح ه طف زوج ول / مت
  .الدورة –على يد مسلحين مجهولين في بغداد قتل   دورة - بغداد   مترجم

ه  / متزوج وله ثالثة اطفال /  ١٩٦٤مواليد   ٢٩/١٠/٢٠٠٤  معن يوسف  ٢٣٧ ل
  .قتل على يد مسلحين مجهولين  في الدواسة بالموصل  دواسة -الموصل   محل لالدوات الكهربائية

زوج  /  ١٩٥٤مواليد   ٣٠/١٠/٢٠٠٤  سنا توما اسطيفان سكمن  ٢٣٨ دير شرآة   نائ /  مت ب م
ة         الموصل  نفط الشمال ي منطق يارته ف ود س و يق لحة وه ة مس ل مجموع ن قب ل م قت

  البلدية بالموصل



 

د   ٦/١٠/٢٠٠٤ رئيف صليبا يوسف القصاب  ٢٣٩ زوج /  ١٩٦٠موالي دة / مت ة واح ه  طفل / ل
عمله  قتل اثر انفجار عبوة ناسفة على الطريق المؤدي الى موقع  آرآوك .مهندس في شرآة نفط آرآوك 

  .في آرآوك
  .قتل في الموصل على يد مسلحين مجهولين    مدير مدرسة في الموصل  ٧/١٠/٢٠٠٤  وعد القطان  ٢٤٠
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في الدورة ببغداد  الدورة - بغداد   متزوج ١٩٥٨مواليد   ٢/١١/٢٠٠٤  عامر عبد االحد ايوب  ٢٤١

ي         الدورة - بغداد   اطفال٣متزوج وله /  ١٩٦٦مواليد   ٢/١١/٢٠٠٤  عالء اندراوس دنخا  ٢٤٢ ولين ف لحين مجه ع مس رطة م ة الش تباك دوري اء اش ل اثن قت
  .بغداد ، جرحت زوجته ايضا في الحادث –الدورة 

ا         الحمدانية -نينوى   متزوج  وله طفلين/  ١٩٧٢مواليد   ٢/١١/٢٠٠٤  عماد جميل عبوش يونان  ٢٤٣ ه ب ام ووجدت جثت ه بسبعة اي د اختطاف لقرب من معسكر   قتل بع
  .الغزالني بالموصل 

  ٣/١١/٢٠٠٤  )نادية(مادلين حنا مرقس   ٢٤٤
د  ة /  ١٩٥٨موالي ة  / متزوج ة جامعي مدرس

داد  ة بغ ي جامع ري / ف ي الطب البيط ن / ف م
  اهالي زاخو

د    –قتلت على يد مسلحين مجهولين في طريق االردن       الدورة - بغداد  داد عن بغ
  .ناحية الكرمة التابعة للفلوجة

داد   حي الرياض –بغداد   من اهالي النيروي/  ١٩٦٩مواليد   ١٣/١١/٢٠٠٤  اسحق شيبا صليوا  ٢٤٥ ق بغ ى طري ل عل ى  -قت ر عل يم ، عث ة العظ ي منطق وك ف آرآ
  .٢٢/١٢/٢٠٠٤جثته في مستشفى بعقوبة في 

  .د مسلحين مجهولين في حي الجهاد ببغدادقتل على ي  بغداد الجديدة –بغداد   متزوج/  ١٩٦٩مواليد   ١٤/١١/٢٠٠٤  مازن سامي ميخائيل  ٢٤٦

حي  –برطلة  –نينوى   اعزب/  ١٩٨٠مواليد   ١٧/١١/٢٠٠٤  منتصر اسعد متي  ٢٤٧
  الدواسة -قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل   العذراء

حي  –برطلة  –نينوى   شاب اعزب/   ١٩٩١مواليد   ١٧/١١/٢٠٠٤  بشار اسعد متي  ٢٤٨
  الدواسة -حين مجهولين في الموصل قتل على يد مسل  العذراء

  .قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  موصل جديدة –نينوى   من اهالي تللسقف/ اعزب /  ١٩٧٣مواليد   ١٨/١١/٢٠٠٤  نزار قرياقوس جبو  ٢٤٩

ي محا   الدورة - بغداد   اعزب/ ١٩٧٥مواليد   ٢١/١١/٢٠٠٤  سامي ايشو خوشابا  ٢٥٠ ولين ف لحين مجه د مس ى ي ل عل ق قت ي طري وى ف ة نين فظ
  .توجهه الى بغداد

  .قتل على يد مسلحين مجهولين في آمب سارة ببغداد  آمب سارة –بغداد   متزوج وله طفلتين/  ١٩٧٧مواليد   ٢١/١١/٢٠٠٤  سرخدون ايليا القس اوراها  ٢٥١

  قضاء بيجي  متزوج/  ١٩٤٩مواليد   ٣٠/١١/٢٠٠٤  صباح موسى آرومي عبادة  ٢٥٢
ق بيجي  ى طري ل عل ه  قت القرب من ة ب يارة مفخخ ار س د انفج عن

على رتل امريكي حيث آان يعمل على سحب سيارة تابعة لشرآة  
  .نفط بيجي

  حي السالم –بغداد   متزوج  وله طفلين/  ١٩٧٧مواليد   ١/١٢/٢٠٠٤  ليث حكمت خضر اشو  ٢٥٣
تم قطع راسه من قبل مسلحين مجهولين بعدما اختطف من موقع 

ي    رآات ف دى الش ي اح ه ف ين   عمل ي المهندس ة / ح / المجموع
  .الموصل

  بغداد -قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة المنصور   بغداد الجديدة - بغداد    اعزب/  ١٩٦٩  ٥/١٢/٢٠٠٤  هيثم يوسف ساآا  ٢٥٤



 

رة     ٧/١٢/٢٠٠٤  رعد اوغسطين قرياقوس  ٢٥٥ ف واذن وحنج اص ان وراه اختص / دآت
  متزوج وله اطفال/  ١٩٦٧مواليد 

حي  –برطلة  –نينوى 
  قتل على يد مسلحين مجهولين في مدينة الرمادي في عيادته  المعلمين

  .قتل بعد اختطافه على يد مسلحين مجهولين في نينوى  نينوى  اوالد ٤متزوج وله /  ١٩٦٢مواليد   ٩/١٢/٢٠٠٤  صباح هرمز ادم  ٢٥٦

د مفرق تلكيف           ىنينو  اطفال ٥متزوج وله /  ١٩٥٥مواليد   ١١/١٢/٢٠٠٤  سالم بطرس جرجيس  ٢٥٧ ه عن د اختطاف د مسلحين مجهولين بع قتل على ي
  .نينوى –ووجدت جثته في حي اليرموك بالموصل 

  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  دورة - بغداد   يعمل سائق في شرآة نفطية  ١٢/١٢/٢٠٠٤  ريمون يوخنا ارام  ٢٥٨
  د مسلحين مجهولين في بغدادقتل على ي  بغداد  مهندس  ١٥/١٢/٢٠٠٤  صباح حنا اوراها  ٢٥٩
  قتلت على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد الجديدة –بغداد   ١٩٧١مواليد   ١٦/١٢/٢٠٠٤  ابتسام بتيو اوراهم  ٢٦٠
 ).نفس الحادث اعاله( قتلت على يد مسلحين مجهولين في بغداد   بغداد  ١٩٨٠مواليد   ١٦/١٢/٢٠٠٤  ايناس بتيو اوراهم  ٢٦١

د   ٢٠/١٢/٢٠٠٤  ججونجاح يعقوب   ٢٦٢ ف  /  ١٩٤٧موالي الي تلكي ن اه زوج / م مت
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد  /اوالد  ٣وله 

  .السعدون –قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد   بغداد  من اهالي الحمدانية/  ١٩٦٠مواليد   ٢٠٠٤  موسى يوسف عزيز نديري  ٢٦٣
  .الدورة –قتل في انفجار عبوة ناسفة على سيارته في بغداد   الدورة- بغداد  مترجم  ٢٠٠٤  فردريك زيا مندو  ٢٦٤
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  الدرآزلية - موصل   نينوى -من اهالي برطلة/   ١٩٧٥مواليد  ٢٠٠٤  اديب متي يوحنا  ٢٦٥
  ين في الموصلقتل على يد مسلحين مجهول    نينوى -من اهالي تللسقف   ٢٠٠٤  اثير امير شابا  ٢٦٦
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل    من اهالي نينوى  ٢٠٠٤  بسام زرا  ٢٦٧
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    نينوى -من اهالي قرية باطنايا  ٢٠٠٤  بهاء صبيح عبد  ٢٦٨
ي بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين ف    نينوى -من اهالي قرية باطنايا  ٢٠٠٤  ديلون امير هرمز  ٢٦٩
قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    نينوى -من اهالي قرية القوش  ٢٠٠٤  حكمت توما توال  ٢٧٠
قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    نينوى -من اهالي قرية باطنايا  ٢٠٠٤  هاني حبيب حنا  ٢٧١
مجهولين في بغدادقتل على يد مسلحين     نينوى -من اهالي قرية تلكيف  ٢٠٠٤  نبيل ولسن وليم  ٢٧٢
قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    نينوى -من اهالي قرية باطنايا  ٢٠٠٤  وسيم صباح عبد  ٢٧٣
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    نينوى -من اهالي قضاء الحمدانية  ٢٠٠٤  زيا فرنسو بطروزي  ٢٧٤
  قتل خالل انفجار في بغداد    نينوى -من اهالي قضاء تلكيف  ٢٠٠٤  عمار عبد االحد بقا  ٢٧٥
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    نينوى -من اهالي قرية باطنايا  ٢٠٠٤  غالي جميل نعمو  ٢٧٦
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    نينوى -من اهالي قرية القوش  ٢٠٠٤  فخري متيكا وزي  ٢٧٧
  على يد مسلحين مجهولين في بغداد قتل    نينوى -من اهالي تللسقف   ٢٠٠٤  فائز متي يوسف  ٢٧٨
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    نينوى -من اهالي تللسقف   ٢٠٠٤  ماهر رحيم مروآي  ٢٧٩
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    نينوى -من اهالي قرية باطنايا  ٢٠٠٤  ستيفن عماد حازم  ٢٨٠



 

  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    نينوى -من اهالي قرية باطنايا  ٢٠٠٤  سالم طوبيا ججو  ٢٨١
  قتلت على يد مسلحين مجهولين في بغداد    نينوى -من اهالي قرية باطنايا  ٢٠٠٤  انيتة سعد سامي  ٢٨٢
  قتلت على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي باطنايا  ٢٠٠٤  نجمة داود آاآوز  ٢٨٣
  .حي الشرطة –قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد   حي الشرطة –بغداد   دهوك -رآني من اهالي قرية د  ٢٠٠٤  زيا اسبانيا ياقو  ٢٨٤
  .قتلت مع عائلتها بالكامل في  الدورة ببغداد  حي الشرطة –بغداد   دهوك -من اهالي درآني /  ١٩٩٠مواليد   ٢٠٠٤  زينة زيا اسبانيا  ٢٨٥
  دهس من قبل دبابة امريكية في سيارته في منطقة تكريت  آري باص –هوك د  اعزب/  ١٩٨٠مواليد   ٤/١/٢٠٠٥  سامي شليمون اسماعيل  ٢٨٦
  قتل من قبل مسلحين مجهولين في بغداد  آراج امانة –بغداد   له بنت واحدة/  ١٩٦٠مواليد  ٨/١/٢٠٠٥  جوني يونان زيا  ٢٨٧
  .الرمادي –نطقة هيت قتل على يد مسلحين مجهولين في م  نينوى  اعزب/  ١٩٨١مواليد   ٨/١/٢٠٠٥  الن اديب ياقو  ٢٨٨
ي        بغداد    ٨/١/٢٠٠٥  جوزيف توما وزوجته  ٢٨٩ رأس ف وعي ال دا مقط ولين ووج لحين مجه د مس ى ي تال عل ق

  ٢٩٠  .بغداد

د   ١٠/١/٢٠٠٥  )يوليا(يونية ياقوشابا  ٢٩١ ا  ١٩٧٢موالي ة له ات   ٥متزوج ن / بن م
ة   بغداد الجديدة –بغداد   دهوك -اهالي قرية سردراف  دت مقتول ي       وج ولين ف لحين مجه د مس ى ي ا عل د اختطافه بع

  .نينوى
  .قتلت اثناء مواجهات بين القوات االمريكية ومسلحين في نينوى  الحمدانية -نينوى   اطفال ٦متزوجة ولها /  ١٩٦٤مواليد   ١٠/١/٢٠٠٥  ميسون يعقوب ششا  ٢٩٢

وب     ٢٩٣ ى يعق رود  عيس نم
ة     الحمدانية -نينوى   الاطف ٩متزوج وله /  ١٩٥٨مواليد   ١٣/١/٢٠٠٥  اسطيفو قتل اثناء مواجهات بين القوات االمريكية والمسلحين في منطق

  .نينوى/ الصناعة 
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد الجديدة –بغداد     ٢٥/١/٢٠٠٥  روني منير فرج الصافي  ٢٩٤

من  / متزوج وله طفل واحد  /  ١٩٦٠مواليد   ٢٦/١/٢٠٠٥  منذر آورآيس جارو  ٢٩٥
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  الكرادة - بغداد   اهالي فيشخابور

  .بغداد –قتل على يد مسلحين مجهولين في الزيونة   بغداد  متزوج/  ١٩٧٤مواليد   ٣٠/١/٢٠٠٥  فراس مؤيد ناصر قوقاب  ٢٩٦

درالكبرى  قتل بعداآمال ا  بغداد  عميد متقاعد/  ١٩٤٧مواليد   ٣٠/١/٢٠٠٥  مؤيد ناصر قوقاب  ٢٩٧ ة   /النتخابات في مدرسة ب ة انتحاري عملي
  .في زيونة ببغداد

ورآيس   ٢٩٨ يح آي عبدالمس
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد الجديدة –بغداد     ٨/٢/٢٠٠٥  النوفلي

  .لحين مجهولين في حي االعالم ببغدادقتل على يد مس  حي الرسالة –بغداد   اطفال ٣متزوج وله /  ١٩٧٠مواليد   ١٠/٢/٢٠٠٥  مهند منير يعقوب  ٢٩٩
  .شارع فلسطين –قتل اثر انفجار عبوة ناسفة في بغداد   بغداد الجديدة –بغداد   اعزب/  ١٩٧٨مواليد   ١٣/٢/٢٠٠٥  امجد انور سليمان  ٣٠٠

رة     ١٥/٢/٢٠٠٥  زهور اشور  ٣٠١ نة اخي ة س ة  / طالب ة الهندس ة / آلي جامع
لحين م  البصرة  البصرة د مس ى ي ت عل ي  قتل ا ف ع زمالئه ت م دما آان ولين عن جه

  رحلة الى متنزه االندلس في البصرة

د   ١٦/٢/٢٠٠٥  خالد افرام موميكا  ٣٠٢ ه /  ١٩٧٠موالي زوج ول ال  ٥مت ن / اطف م
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة الدورة  الدورة - بغداد   اهلي الحمدانية



 

اميع        منطقة العالوي –بغداد   اعزب/  ١٩٨١مواليد   ٢٢/٢/٢٠٠٥ وسام الياس سعيد شوشندي  ٣٠٣ ع مج ات م ة مواجه ة نتيج وات االمريكي د الق ى ي ل عل قت
  .مسلحة في بغداد

د   ٢٤/٢/٢٠٠٥  بثيو شمعون بثيو  ٣٠٤ د  /  ١٩٤٧موالي ل واح ه طف زوج ول / مت
  .قتل على يد مسلحين مجهولين امام داره في الدورة ببغداد  الدورة - بغداد   مهندس

اريخ          بغداد  دآتور  ٢٩/٢/٢٠٠٥  وماحسام عاوش ت  ٣٠٥ داد بت ه ببغ ه من منزل د اختطاف ولين بع قتل على يد مسلحين مجه
١٦/٢/٢٠٠٥.  

مهندس طيران  في الخطوط  /  ١٩٥٢مواليد   ٢٠٠٥شباط   ضياء جرجيس اسحق  ٣٠٦
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في الدورة ببغداد  الدورة - بغداد   من اهالي برطلة/ الجوية العراقية 

  قتلت على يد مسلحين مجهولين  في الموصل  نينوى    ٢٠٠٥/شباط  اليسا نور  ٣٠٧
  .قتل على يد مسلحين مجهوليين في الموصل  الموصل -نينوى   مصور تلفزيوني  ٢٠٠٥/ ٣/ ١٤  حسام هالل سرسم  ٣٠٨

داد    لجديدةبغداد ا –بغداد   اطفال ٣متزوج وله /  ١٩٥٨مواليد   ١٥/٣/٢٠٠٥  سعد ايوب سليمان جوجانة  ٣٠٩ ي بغ ة ف وات االمريكي د الق ى ي ل عل ران –قت احة الطي . س
  ).وصف الحادث بالخطأ من قبل القوات االمريكية(

د   ١٧/٣/٢٠٠٥  وائل يوسف يعقوب  ٣١٠ الن  /  ١٩٦٣موالي ه طف زوج ول د / مت عمي
  قتل على يد مسلحين مجهولين في محافظة آرآوك  بغداد  شرطة

  .قتل على يد مسلحين مجهولين امام محله في الدورة ببغداد  الدورة - بغداد   اطفال ٥متزوج وله / سنة  ٤٥العمر   ٢٢/٣/٢٠٠٥  آريم اسطيفو ايونا  ٣١١

حي  –برطلة  -نينوى   متزوج وله طفل واحد/  ١٩٧٣مواليد   ٢٤/٣/٢٠٠٥  خالد وليد زآو  ٣١٢
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة الدورة ببغداد  العذراء

د  ٥/٤/٢٠٠٥  دق زوراصباح صا  ٣١٣ ه / ١٩٥٣موالي زوج ول ن / اوالد  ٥مت م
  قتل في بغداد على يد مسلحين مجهولين  نينوى  اهالي تللسقف

قتل نتيجة حادث سير بسبب مضايقته من قبل مسلحين مجهولين   حي المعلمين –برطلة   اعزب/  ١٩٧٣مواليد   ٦/٤/٢٠٠٥  باسل شيت نوح  ٣١٤
  .في نينوى

  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد  الجامعة المستنصرية/ استاجير في آلية الطب    ١٢/٤/٢٠٠٥  توماسحسام قرياقوس . د  ٣١٥

قتل اثر مهاجمة محله الخاص بالمواد الغذائية في منطقة الشعب    الحبيبية –بغداد   متزوج  ١٤/٤/٢٠٠٥  رعد شابا بطرس  ٣١٦
  .ببغداد

  .قتل برصاصة طائشة اخترقت نافذة غرفته في الدورة ببغداد  الدورة - بغداد   من اهالي القوش/  ١٩٥٢مواليد   ٢٥/٤/٢٠٠٥  اسحق حبيب مروشا  ٣١٧

حي  –برطلة  –نينوى   متزوج وله ولدان/  ١٩٧٥  ١/٥/٢٠٠٥  بيرج ميناسكان بانوس  ٣١٨
  حي الصناعة –قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل   السالم

  .قتل اثر انفجار سيارة مفخخة في منطقة الكرادة ببغداد  الدورة –بغداد   اطفال ٥متزوج وله /  ١٩٥٢واليد م  ٢/٥/٢٠٠٥  يوسف سليمان منصور  ٣١٩
  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد  من اهالي منطقة عقرة/  ١٩٥٨مواليد   ٢/٥/٢٠٠٥  ميخائيل هاويل صليوا  ٣٢٠
  .قتل بالخطا برصاص الحرس الوطني بين الموصل وبرطلة  الدرآزلية - موصل   وج وله ولد واحدمتز/  ١٩٨١مواليد   ٤/٥/٢٠٠٥  رائد يوسف ايشو خونا  ٣٢١



 

ز التطوع للجيش           البياع - بغداد   موظف في الشرآة العراقية/  ١٩٨٣مواليد   ٥/٥/٢٠٠٥  اياد نصير فكتور  ٣٢٢ ام مبنى مرآ قتل في انفجار سيارة مفخخة ام
  .العراقي في حي العامل بغداد

ث   ٣٢٣ اس لي ل الي ر جبرائي زهي
  .قتل بسقوط صاروخ بشكل عشوائي على البيت في الموصل  حي السكر –الموصل   ١٩٧٧مواليد   ١٨/٥/٢٠٠٥  حنا حودي

  قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة الدورة ببغداد  الدورة - بغداد   من اهالي قرية القوش  ٢٠٠٥/ايار  آريم ايليا ابونة  ٣٢٤
  بغداد -قتل من قبل مسلحين مجهولين في طريق رمادي   باطنايا -نينوى   سائق/  ١٩٤٧مواليد   ٢٠٠٥/يارا  مسموس عزيز آاآوس  ٣٢٥
  قتل على يد القوات االمريكية في الموصل  نينوى  من اهالي برطلة/  ١٩٥٥مواليد   ٢٨/٦/٢٠٠٥  سامي متي اسحاق  ٣٢٦
  .قتل امام داره ببغداد اثر هجوم من قبل مجموعة مسلحة   ةدور - بغداد   متزوج/ ١٩٦٣مواليد   ٤/٧/٢٠٠٥  يونادم خنا شمعون  ٣٢٧

د   ٥/٧/٢٠٠٥  رجينة انويا آورآيس  ٣٢٨ ة /  ١٩٤٥موالي ار   / متزوج ي مط ل ف تعم
داد      بغداد الجديدة –بغداد   بغداد ي بغ ولين ف لحين مجه د مس ى ي ت عل ار   -قتل ق المط ( طري

  )تعرضت حافلتهم الى هجوم مسلح

د   ٥/٧/٢٠٠٥  نادية داود بطرس  ٣٢٩ ة /  ١٩٦٨موالي ار   / متزوج ي مط ل ف تعم
داد     البتاوين - بغداد   بغداد ي بغ ولين ف لحين مجه د مس ى ي ت عل ار  –قتل ق المط ( طري

  ).نفس الحادث اعاله 

د    البتاوين - بغداد   تعمل في مطار بغداد/ باآر /  ١٩٧٠مواليد   ٥/٧/٢٠٠٥  وفاء داود بطرس  ٣٣٠ ي بغ ولين ف لحين مجه د مس ى ي ت عل ار  –اد قتل ق المط ( طري
  ).نفس الحادث اعاله 

نفس  ( طريق المطار   –قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد   البتاوين - بغداد  يعمل في مطار بغداد/ اعزب /  ١٩٧٢مواليد   ٥/٧/٢٠٠٥  ارآان داود بطرس  ٣٣١
  ).الحادث اعاله 

داد     البتاوين - بغداد   غدادتعمل في مطار ب/ باآر /  ١٩٧٠مواليد   ٥/٧/٢٠٠٥  سوسن نجيب  ٣٣٢ ي بغ ولين ف لحين مجه د مس ى ي ت عل ار  –قتل ق المط ( طري
  ).نفس الحادث اعاله 

  قتلت على يد مسلحين مجهولين    نينوى -من اهالي آرمليس   ٥/٧/٢٠٠٥  ندى داود بطرس  ٣٣٣

ع      ورحي الزه –موصل   متزوج وله ولدان/  ١٩٦٣مواليد / صيدلي   ٧/٨/٢٠٠٥  نوئيل بطرس شماس  ٣٣٤ ه م د اختطاف ي الموصل بع ولين ف لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
  .شقيقته ، تم تحرير شقيقته بعد دفع فدية

ة        الدورة - بغداد  من اهالي قرية دهي/ اعزب /  ١٩٨٢مواليد   ٩/٨/٢٠٠٥  سرآون ايشو حسقيال  ٣٣٥ ي منطق ولين ف لحين مجه ين مس ل ب تباك حص ر اش ل اث قت
  .الميكانيك ببغداد

  ٢٣/٨/٢٠٠٥  دا جرجيس خمروسمير يل  ٣٣٦
د  ت /   ١٩٤٧موالي دان وبن ه ول زوج ول / مت

اعد    تاذ مس وراه اس ة االدارة / دآت آلي
  الجامعة المستنصرية/ واالقتصاد 

قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد بعد اختطافه بالرغم من    الدورة –بغداد 
  .دفع الفدية

  يد مسلحين مجهولين في الموصلقتل على   نينوى    ٢٦/٨/٢٠٠٥  سعد اديب توما  ٣٣٧



 

من  /  اوالد  ٤متزوج ولديه /  ١٩٥٠مواليد   ٢٦/٨/٢٠٠٥  متي شمعون زورا  ٣٣٨
  برطلة -نينوى  اهالي برطلة

زي      دون ال وعتين يرت ين مجم ار ب الق ن ادل اط اء تب ل اثن قت
ة     ة برطل ة تعبئ ن محط از م تري الغ ان يش دما آ كري عن  –العس

  .نينوى

د   ٢٦/٨/٢٠٠٥  نبيل اآرم امونا  ٣٣٩ دان /  ١٩٦٨موالي ه ول زوج ولدي ن /  مت م
  برطلة -نينوى  اهالي برطلة

زي      دون ال وعتين يرت ين مجم ار ب الق ن ادل اط اء تب ل اثن قت
ة     ة برطل ة تعبئ ن محط از م تري الغ ان يش دما آ كري عن  –العس

  .نينوى

د   ٤/٩/٢٠٠٥  صباح اوراها آيكا نداس  ٣٤٠ ه /  ١٩٥٦موالي زوج ول ال  ٧مت ن / اطف م
  قتل اثناء حادث تفجير في محافظة الموصل  القوش - موصل   الي القوشاه

قتل على يد مسلحين مجهولين هاجموا سيارته باالسلحة الخفيفة   عقرة - دهوك   اعزب/  ١٩٧١مواليد   ١٣/٩/٢٠٠٥  امير يونان بهنام  ٣٤١
  .في نينوى

د   ٢٢/٩/٢٠٠٥  نينوس نيسان فيليبس  ٣٤٢ زوج /  ١٩٧٥موالي و / مت ة ال زيرة حماي
  من قبل مجموعة مسلحة/ بغداد  –قتل على طريق القناة   نعيرية - بغداد   باسكال وردا

د   ٢٢/٩/٢٠٠٥  داني نيسان فيليبس  ٣٤٣ زب /  ١٩٧٨موالي وزيرة  / اع ة ال حماي
  من قبل مجموعة مسلحة/ بغداد  –قتل على طريق القناة   نعيرية - بغداد   باسكال وردا

د   ٢٢/٩/٢٠٠٥  ماهر منيب حنا  ٣٤٤ زب /  ١٩٧٥موالي وزيرة  / اع ة ال حماي
  من قبل مجموعة مسلحة/ بغداد  –قتل على طريق القناة   تلكيف - موصل   باسكال وردا

د   ٢٢/٩/٢٠٠٥  جوني يوحنا داود جونا  ٣٤٥ زب /  ١٩٧٨موالي وزيرة  / اع ة ال حماي
  ة مسلحةمن قبل مجموع/ بغداد  –قتل على طريق القناة   قرية الداؤدية –دهوك   باسكال وردا

ي    الغدير - بغداد   متزوج وله طفل واحد ١٩٦٥مواليد   ٢٥/٩/٢٠٠٥  صالح بشير القس  ٣٤٦ ولين ف لحين مجه ل مس ن قب ار م ر اطالق الن ام داره اث ل ام قت
  .منطقة الغدير  في بغداد

  .مجهولين بين قرية شيوز ودهوك قتل على يد مسلحين  المنصورية - دهوك   اوالد ٣متزوج وله  ١٩٥٨مواليد   ٤/١٠/٢٠٠٥  انور يوسف حنا  ٣٤٧
  قتل على يد مسلحين مجهولين في آرآوك  آرآوك  مهندس  ٢٩/١٠/٢٠٠٥  ميخائيل سيروان ميخائيل  ٣٤٨

ان   بغداد  من اهالي قرية قره ولي  ٢/١١/٢٠٠٥  يونان غريب القره ولي  ٣٤٩ دما آ ى طريق تكريت عن ولين عل د مسلحين مجه ى ي ل عل قت
  قادما من سوريا الى بغداد

  .قتل اثر انفجار سيارة مفخخة امام مطعم ابو نواس ببغداد  الدورة - بغداد   اعزب/  ١٩٨٦مواليد   ٩/١١/٢٠٠٥  عمار ياسر عيد  ٣٥٠
  .قتل اثر انفجار سيارة مفخخة امام مطعم ابو نواس ببغداد  الدورة - بغداد   اعزب/  ١٩٧٦مواليد   ٩/١١/٢٠٠٥  روني ياسر عيد  ٣٥١
  قتل على يد مسلحين مجهولين في تكريت  بغداد الجديدة –بغداد   اعزب ١٩٨٤مواليد   ١٤/١١/٢٠٠٥  زيا نمرود زيا  ٣٥٢

ة      ١٥/١١/٢٠٠٥  سنان مؤيد. د  ٣٥٣ فى الحمداني ي مستش ائي ف ب اخص  -طبي
  قتل على يد مسلحين مجهولين في نينوى  نينوى  نينوى



 

  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد  الداؤودية من اهالي قرية/  ١٩٨٣مواليد   ٢٦/١١/٢٠٠٥  ريمون اسطيفان اوراها  ٣٥٤
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  الحمدانية -نينوى   من اهالي الحمدانية/ اعزب ١٩٨٦مواليد  ٢٩/١١/٢٠٠٥  يوسف نبيل اسماعيل  ٣٥٥
  د مسلحين مجهولين في الموصلقتل على ي  حي التحرير –نينوى   اعزب ١٩٨٠مواليد   ٢٩/١١/٢٠٠٥  آورآيس بريخا يوخنا  ٣٥٦

د   ٢/١٢/٢٠٠٥  سرمد بهنان ابراهيم  ٣٥٧ ت    / ١٩٧٤موالي د وبن ه ول زوج ول / مت
رطة      آرآوك  شرطي ي ش ه ف ة واجب اء تأدي ولين اثن لحين مجه د مس ى ي ل عل قت

  .آرآوك
  قتل على يد القوات االمريكية في الموصل  نينوى  من اهالي القوش  ٢٠٠٥  نائل صبري عوسجي  ٣٥٨
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى    ٢٠٠٥  ايمن ايشو  ٣٥٩
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى    ٢٠٠٥  فارس ايشو  ٣٦٠
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل    من اهالي برطلة  ٢٠٠٥  رائد خليل ابلحد  ٣٦١
  ين مجهولين في بغدادقتل على يد مسلح    من اهالي باطنايا  ٢٠٠٥  رعد هرمز نعمو  ٣٦٢
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي باطنايا  ٢٠٠٥  موسى عزيز آاآوش  ٣٦٣
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل    من اهالي برطلة  ٢٠٠٥  مظفر هادي سمو عيس  ٣٦٤
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي باطنايا  ٢٠٠٥  ميخا عزو عوديش  ٣٦٥
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل    من اهالي الحمدانية/  ١٩٥١مواليد   ٢٠٠٥  بهنام مارزينا داؤد قصاب  ٣٦٦
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قرية الداؤودية/  ١٩٦٤مواليد   ٢٠٠٥  جبرائيل يلدا آوريال  ٣٦٧

د   ٢٠٠٥  جيمس بنيامين خوشابا  ٣٦٨ ي   م/   ١٩٦٧موالي ي ف ة ده الي قري ن اه
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد الجديدة –بغداد   آان يعمل في مدينة بلد شمال بغداد/ دهوك 

  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي برطلة  ٢٠٠٥  داود عبديش هرمز  ٣٦٩
  يد مسلحين مجهولين في بغداد قتل على    من اهالي قرية الداؤودية  ٢٠٠٥  آمال قرياقوس ابلحد  ٣٧٠
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قرية تللسقف  ٢٠٠٥  وعد رؤوف آانون  ٣٧١
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل    من اهالي برطلة  ٢٠٠٥  خيري عبد المجيد فتوحي  ٣٧٢
  مسلحين مجهولين في بغدادقتل على يد     من اهالي قرية باطنابا  ٢٠٠٥  فريد قرياقوس بطرس  ٣٧٣
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قرية باطنابا  ٢٠٠٥  سالم عزيز موشي  ٣٧٤
  قتل على يد مسلحين مجهولين في نينوى    من اهالي قرية تللسقف/  ١٩٦١مواليد   ٢٠٠٥  سمير فرنسو ججو  ٣٧٥
  على يد مسلحين مجهولين في بغدادقتل     من اهالي قرية باطنايا  ٢٠٠٥  صفاء غانم طوبيا  ٣٧٦
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قضاء تلكيف  ٢٠٠٥  نبيل جميل آندوري  ٣٧٧
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد  .نينوى –من اهالي برطلة /  ١٩٨٧مواليد   ٢٠٠٥  عدنان متي بهنان  ٣٧٨
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد  لي قرية باطنايامن اها  ٢٠٠٥  عدي عبد المسيح آتوال  ٣٧٩
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد  من اهالي قرية تللسقف  ٢٠٠٥  ابلحد صليوا شمكنا  ٣٨٠



 

ادورس    ٣٨١ دليلة وابنتها انيتا تي
  من اهالي الموصل/  ١٩٨٥مواليد   ٣٨٢  قتلتا على يد مسلحين مجهولين في حي الزهور بالموصل  نينوى  الموصل  ٢٠٠٥  هرجو

  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد  من اهالي قضاء الحمدانية/  ١٩٧٤مواليد   ٢٠٠٥  ليث خضر بهنام الصباغ  ٣٨٣
  الدورة ببغداد قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة  الدورة –بغداد   متزوج وله ولد وبنت/  ١٩٦٢مواليد  ١/١/٢٠٠٦  اياد لوقا الزار  ٣٨٤
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في آرآوك  رحيماوة -آرآوك   متزوج ١٩٤٥مواليد   ١/١/٢٠٠٦  يوخنا ياقو الديراني  ٣٨٥

عرصات  –بغداد   مترجم لغة انكليزية  ٨/١/٢٠٠٦  الن غازي  ٣٨٦
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  الهندية

اوين         البتاوين - بغداد   اعزب/  ١٩٧٤مواليد   ١٩/١/٢٠٠٦  مؤيد عبودي داود  ٣٨٧ ام مسجد في البت قتل اثناء انفجار عربة مفخخة وضعت ام
  .ببغداد

اوين         البتاوين - بغداد   متزوج وله ثالثة اطفال/  ١٩٦٣مواليد   ١٩/١/٢٠٠٦  مخلص عبودي داود  ٣٨٨ ام مسجد في البت قتل اثناء انفجار عربة مفخخة وضعت ام
  .ببغداد

ه    بغداد الجديدة –بغداد   اعزب/  ١٩٨٣مواليد   ٢٦/١/٢٠٠٦  يزفائز فخري عز  ٣٨٩ ع عمل ه من موق اء خروج ولين اثن د مسلحين مجه ى ي ل عل قت
  .ببغداد

  قتل اثر انفجار امام آنيسة مريم العذراء آرآوك  عرفة -آرآوك   شاب/  ١٩٩٣مواليد   ٢٩/١/٢٠٠٦  فادي رعد الياس  ٣٩٠

ى         االمين االولى –بغداد   اطفال صغار ٣لديه /  ١٩٦٧مواليد   ١٧/٢/٢٠٠٦  ماهر توما حنا  ٣٩١ ين االول ي االم ة ح ي منطق ة ف يارة مفخخ ار س ي انفج ل ف قت
  .ببغداد وذلك بعد خروجه بدقائق من المنزل 

د ا      حي القادسية –نينوى   مهندس/ متزوج وله ولدان /  ١٩٦٨مواليد   ٢٤/٢/٢٠٠٦  نعمت متي جدو  ٣٩٢ ولين بع لحين مجه د مس ى ي ل عل م   قت ة ل ب فدي ه وطل ختطاف
  .يستطع دفعها في الموصل

  .قتل اثناء انفجار سيارة مفخخة امام مسجد ببغداد  االمين االولى –بغداد   متزوج وله ثالثة اطفال/  ١٩٦٧مواليد   ٢٧/٢/٢٠٠٦  صباح توما حنا  ٣٩٣
  .ار سيارة مفخخة امام مسجد ببغدادقتل اثناء انفج  النعيرية - بغداد   اعزب/  ١٩٧٩مواليد   ٢٧/٢/٢٠٠٦  اثير وليد حنا  ٣٩٤
  قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة المنصور في الموصل  نينوى  اوالد ٨متقاعد وله /  ١٩٣٦مواليد   ٥/٤/٢٠٠٦  توما هرمز توما  ٣٩٥
  .ين في منطقة الدورة ببغدادقتل على يد مسلحين مجهول  الدورة - بغداد   اوالد ٣متزوج وله /  ١٩٤٩مواليد   ٦/٤/٢٠٠٦  شمشون اويشا هوريا  ٣٩٦
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة النعيرية ببغداد  النعيرية - بغداد   متزوج وله ولدان/  ١٩٧٦مواليد   ٦/٤/٢٠٠٦  رعد بنيامين خوشابا  ٣٩٧
  .هولين في بغدادقتل على يد مسلحين مج  المشتل - بغداد   اوالد ٣متزوج وله /  ١٩٤٥مواليد   ٦/٤/٢٠٠٦  نجيب جرجيس هرمز  ٣٩٨
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة الدورة ببغداد  الدورة - بغداد  اعزب/  ١٩٨٦مواليد   ٢٥/٤/٢٠٠٦  جيمس جميل سوالقا  ٣٩٩
  قتل على يد مسلحين مجهولين في آرآوك  عرفة -آرآوك   اوالد ٦متزوج وله /  ١٩٥٦مواليد   ٢٥/٤/٢٠٠٦  سالم مناتي يوسف  ٤٠٠
  )غير معروفة الدوافع والتفاصيل(قتل من قبل القوات االمريكية   باطنايا -نينوى   اوالد ٥متزوج وله /  ١٩٥٣  ٢٩/٤/٢٠٠٦  مروآيفرج شعيا   ٤٠١
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة الدورة ببغداد   الدورة - بغداد   اطفال ٣متزوج وله /  ١٩٦٠مواليد   ١٣/٥/٢٠٠٦  رائد فرج زيا جميل  ٤٠٢
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى    ١٤/٥/٢٠٠٦  الكريم هرمز بحوداعبد   ٤٠٣
  قتل على يد مسلحين مجهولين في نينوى  برطلة -نينوى   متزوج وله طفل واحد/  ١٩٧٦مواليد   ٣٠/٥/٢٠٠٦  رعد يوسف  ٤٠٤



 

  .منطقة االمين االولى –سيارة مفخخة في بغداد قتل اثر انفجار   النعيرية - بغداد   متزوج/  ١٩٦٠مواليد   ٣٠/٥/٢٠٠٦  ايشايا يوسف  ٤٠٥

من  / اطفال  ٣متزوجة ولها /  ١٩٨١مواليد   ٣٠/٥/٢٠٠٦  بان يوسف نونا القس  ٤٠٦
  .٥٢شارع  –قتلت اثر انفجار عبوة ناسفة في بغداد   بغداد  اهالي القوش

  .قتل اثر انفجار سيارة مفخخة بمنطقة االمين االولى ببغداد  عيريةالن - بغداد   اطفال ٣متزوج وله /  ١٩٦٧مواليد    ٣٠/٥/٢٠٠٦  مؤيد هرمز لوقا  ٤٠٧

  .قتل اثر انفجار سيارة مفخخة بمنطقة االمين االولى ببغداد  النعيرية - بغداد   طفل/  ١٩٩٨مواليد   ٣٠/٥/٢٠٠٦  الياس بويو الياس  ٤٠٨

  .انفجار سيارة مفخخة بمنطقة االمين االولى ببغدادقتل اثر   النعيرية - بغداد   طفل/  ١٩٩٥مواليد   ٣٠/٥/٢٠٠٦  انس جميل متي  ٤٠٩

  .قتل اثر انفجار سيارة مفخخة بمنطقة االمين االولى ببغداد  االمين االولى –بغداد   سنة ١٦العمر /  ١٩٩٠مواليد   ٣٠/٥/٢٠٠٦  رامي صباح فرنسي صادق  ٤١٠

  قتل على يد مسلحين مجهولين امام داره في البصرة  المعقل - البصرة   مهندس آهرباء/ اعزب   ٢/٦/٢٠٠٦  صفاء البير  يوسف  ٤١١

د   ٣/٦/٢٠٠٦  رحيمة الياس شعيا  ٤١٢ ة /  ١٩٧٣موالي الي / متزوج ن اه م
ي        آرمليس -نينوى   آرمليس ور ف ع العط ا لبي ي محله ولين ف لحين مجه د مس ى ي ت عل قتل

  .منطقة الدرآزلية بالموصل
  على يد مسلحين مجهولين ببغداد قتل  بغداد  طالب جامعي  ٧/٦/٢٠٠٦  رشد نوئيل عيسى  ٤١٣

د    ١١/٦/٢٠٠٦  نينوس ادم شمعون  ٤١٤ رين   /  ١٩٨٥موالي ة النه ي جامع ب ف طال
دما            اربيل  اعزب/ قسم الحاسبات/ آلية الهندسة  داد عن رادة ببغ ة الك ر انفجار سيارة مفخخة في منطق قتل اث

  .آان عائدا هو وزمالئه من الجامعة
  قتل في انفجار بمنطقة بغداد الجديدة  بغداد  من اهالي قضاء الحمدانية/  ١٩٧٥مواليد   ١٣/٦/٢٠٠٦  غزوان وليد توما حراق  ٤١٥

دما            آرآوك  مفوض في شرطة المرور/  ١٧٩٩مواليد   ١/٧/٢٠٠٦  عالء زهير ابراهيم  ٤١٦ ار عن ه الن وا علي دما اطلق د مسلحين مجهولين بع ى ي قتل عل
  .ناطق آرآوكآان يقوم بواجبه بتنظيم حرآة السير في احد م

ى          بغداد  ١٩٦٤مواليد  –اعزب   ١/٧/٢٠٠٦  نصير يعقوب شعيا  ٤١٧ ور عل م العث ه ، وت د اختطاف قتل على يد مسلحين مجهولين بع
  .جثته في مدينة الصدر ببغداد

  .العربي ببغداد قتل اثر انفجار عبوة ناسفة في السوق  بغداد  من اهالي القوش/ متزوج وله ابن واحد   ٨/٧/٢٠٠٦  نزار جرجيس داود  ٤١٨
  .قتل بانفجار سيارة مفخخة في شارع المحافظة  في آرآوك  آرآوك  من اهالي آرآوك  ٢١/٧/٢٠٠٦  سلوان صباح جبار نعوم  ٤١٩

د   ٦/٨/٢٠٠٦  بسام شمعون حكيم  ٤٢٠ ارة   /  ١٩٧٣موالي ة التج ريج اعدادي / خ
  بغداد  آاسب/ ابناء  ٣لديه 

ه   د اختطاف ولين بع لحين مجه د مس ى ي ل عل وم قت  ٣/٨/٢٠٠٦ي
دارها        ة مق ة فدي ت عائلت داد ودفع يارته ببغ ود س ان يق دما آ عن

ل    ١٠.٠٠٠دوالر باالضافة الى  ٣٠.٠٠٠ ه قب دوالر آانت بمعيت
  اختطافه بالرغم من ذلك وجدت جثته في الطب العدلي ببغداد

اء       قتل من قبل مسلح  آوندي آوسا –دهوك   ١٩٦٨مواليد   ٨/٨/٢٠٠٦  اخيقر آورآيس عوديشو  ٤٢١ م الق ة المجاورة ، وت ة اآمال آردي من قري
  .القبض عليه من السلطات في دهوك



 

وس     ٤٢٢ ا بي ل اوراه ارام خلي
  قتل اثر انفجار سيارة مفخخة في منطقة الزعفرانية ببغداد  بغداد  من اهالي بطنايا/ في العشرينات من العمر   ١٣/٨/٢٠٠٦  الكاآوش

د   ١٧/٨/٢٠٠٦  غسان عزت روفا  ٤٢٣ نفط  /  ١٩٦٨موالي رآة ال ي ش ل ف ان يعم آ
  .قتل على يد مسلحين مجهولين خارج بغداد   بغداد  اعزب/ ببغداد 

  قتل في انفجار ببغداد  بغداد  مهندس  ٣١/٨/٢٠٠٦  مناف حسني يوسف  ٤٢٤
  بغداد الجديدةقتلت في انفجار بمنطقة   بغداد  نينوى -من اهالي الحمدانية /  ١٩٧٥مواليد   ١/٩/٢٠٠٦  باسمة ايليا آورآيس بلو  ٤٢٥
  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد  نينوى -من اهالي قرية آرمليس   ٥/٩/٢٠٠٦  بولس الطون هرمز  ٤٢٦

دما       الموصل  سنة ٥٢آاهن طائفة السريان االرثدوآس   ١١/١٠/٢٠٠٦  القس بولس اسكندر  ٤٢٧ ومين عن ه بي د اختطاف قتل ذبحا على يد مسلحين مجهولين بع
  .الموصل –رته في حي الصناعة الجانب االيسر آان يصلح سيا

د   ٥/١٠/٢٠٠٦  فالح يوسف زرا  ٤٢٨ ه /  ١٩٦١موالي زوج  ول اء  ٣مت من /  ابن
داد حيث      بغداد الجديدة –بغداد   اهالي القوش قتل اثر انفجار سيارة مفخخة في منطقة آمب سارة ببغ

  .محل عمله وهو محل لالدوات االحتياطية للسيارات

دآت  ٤٢٩ دون ال ف فري ور جوزي
اء توجهه     –قتل على يد مسلحين مجهولين في بعقوبة   ديالى  دآتور اخصائي جلدية وتناسلية  ١٤/١٠/٢٠٠٦  بطرس الى اثن دي

  لعمله في مستشفى بعقوبة

ى       بغداد  شاب  ٢٢/١٠/٢٠٠٦  ارآان صباح يوسف آساب  ٤٣٠ ر عل ه ، وعث د اختطاف قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد بع
  .ايام من الخطف جثته بعد

ل    ٤٣١ ق عمانوئي ارفن موف م
د   ٢٩/١٠/٢٠٠٦  خزمي ة    /  ١٩٨٤موالي ة ثالث ب مرحل ة  / طال آلي

  بغداد  الزراعة
ا  رب شارع حيف ه ق د اختطاف ولين بع د مسلحين مجه ى ي ل عل قت
ى          ر عل ة ، وعث وازم الجامعي ا لشراء بعض الل ان ذاهب ببغداد وآ

  .جثته في اليوم الثاني من االختطاف
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  زيونة - بغداد   متزوج وله ولد واحد/  ١٩٦٦مواليد  ٢٠٠٦/ ١تشرين  صباح عبد الكريم  ٤٣٢
  نينوى -قتل على يد مسلحين مجهولين في الحمدانية   الحمدانية -نينوى   رئيس حرآة تجمع السريان المستقل  ٢٣/١١/٢٠٠٦  ايشوع مجيد هدايا  ٤٣٣
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في الدورة ببغداد  بغداد  من اهالي تلكيف  ٢٩/١١/٢٠٠٦  بنيامينحسقيل اسحق   ٤٣٤

ة       الموصل  رئيس الكنيسة االنجيلية بالموصل  ١/١٢/٢٠٠٦  القس المهندس منذر السقا  ٤٣٥ ه الربع د اختطاف قتل في الموصل على يد مسلحين مجهولين بع
  .ايام

  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد    ١٧/١٢/٢٠٠٦  مازن ادمون عبدال  ٤٣٦
  قتلت في سوق الدورة ببغداد على يد مسلحين مجهولين  الدورة - بغداد   متزوجة  ١٧/١٢/٢٠٠٦  جينا انويا نمرود  ٤٣٧

اقوس    ٤٣٨ رس قري وس بط نين
  قتل في انفجارسيارة مفخخة في منطقة بغداد الجديدة  بغداد    ١٣/١٢/٢٠٠٦  البازي

زلهم     بغداد  ١٩٨٩مواليد   ٢٣/١٢/٢٠٠٦  ضرريان تحسين خ  ٤٣٩ رة من قتل على ايدي الجنود االمريكان عمدا اثناء مداهمة قوة آبي
  .في الغزالية ببغداد وقد قدم االمريكان اعتذارهم لذويه فيما بعد



 

  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي برطلة/  ١٩٥٧مواليد   ١/٢٠٠٦آانون  خيري جرجيس بولص  ٤٤٠
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي باطنايا  ٢٠٠٦  مشتاق صليوة آرومي  ٤٤١
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قرية هيز/  ١٩٧٨مواليد   ٢٠٠٦  ماجد اسحاق  ٤٤٢
  في بغداد قتل على يد مسلحين مجهولين    من اهالي برطلة/  ١٩٤٠مواليد   ٢٠٠٦  ابراهيم دانيال دنحا  ٤٤٣
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي تللسقف  ٢٠٠٦  الن سامي آورآيس  ٤٤٤
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي برطلة/  ١٩٥٠مواليد   ٢٠٠٦  اسحق ابراهيم رفو  ٤٤٥

  يد مسلحين مجهولين في بغداد قتل على    من اهالي قضاء الحمدانية/   ١٩٧٣مواليد   ٢٠٠٦  بسام خضر يوسف شعبو  ٤٤٦

  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قرية القوش  ٢٠٠٦  جالل خوشابا  ٤٤٧
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قرية باطنايا  ٢٠٠٦  ديفيد صباح لوقا  ٤٤٨
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد      ٢٠٠٦  ثامر ناصر بطرس  ٤٤٩
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قرية تللسقف  ٢٠٠٦  هيثم صباح عوديش  ٤٥٠
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قرية باطنايا  ٢٠٠٦  عماد بطرس اوراها  ٤٥١
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي برطلة  ٢٠٠٦  عالء اسحاق خضر  ٤٥٢
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قرية باطنايا  ٢٠٠٦  شمعون عمار سوالقا  ٤٥٣

د تواجده قرب       بغداد  من اهالي قضاء الحمدانية/  ١٩٦٨مواليد   ٢٠٠٦  نزار يوسف بولص عبادة  ٤٥٤ رادة عن قتل في انفجار عبوة ناسفة في منطقة الك
  احد الكنائس في بغداد

  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    قرية باطنايا من اهالي  ٢٠٠٦  فائق ناصر بطرس  ٤٥٥
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قرية تللسقف/  ١٩٥٦مواليد   ٢٠٠٦  رمزي حسقيل ميخا  ٤٥٦
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي برطلة/   ١٩٦٩مواليد   ٢٠٠٦  رغيد فهمي ابراهيم  ٤٥٧
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قرية باطنايا  ٢٠٠٦  عزيز ستيفن وليد  ٤٥٨
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي برطلة  ٢٠٠٦  سعد عبد المسيح جميل  ٤٥٩
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قرية القوش  ٢٠٠٦  سالم جرجيس آمون  ٤٦٠
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قرية باطنايا  ٢٠٠٦  صباح اديب ياقو  ٤٦١
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قرية باطنايا  ٢٠٠٦  آورآيس نوح شموآا  ٤٦٢
  قتلت على يد مسلحين مجهولين في الموصل    نينوى -من اهالي برطلة   ٢٠٠٦  منى عبد اهللا بولص  ٤٦٣
  قتلت برصاصة القوات البريطانية في البصرة  البصرة  نينوى -من اهالي قرية القوش / باآر   ٨/١/٢٠٠٧  نيسالي متي ميخا سكما  ٤٦٤

ل       برطلة    ٩/١/٢٠٠٧  سميرة شمعون  ٤٦٥ ي الموص ولين ف لحين مجه د مس ى ي ت عل ي  / قتل ل ف تعم
  .مستشفى السالم

  ل على يد مسلحين مجهولين في الموصلقت  نينوى  قرية شيوز/ من اهالي دهوك   ١٠/١/٢٠٠٧  اردوان جميل يونان  ٤٦٦



 

  .العامرية –قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة بغداد   آرمليس  اعزب - ١٩٧٥مواليد   ١٣/١/٢٠٠٧  مالك منصور بهنام  ٤٦٧

الحمدانية  –نينوى   متزوج/ ١٩٨٠مواليد   ١٣/١/٢٠٠٧  طارق صبيح يوحانا جلو  ٤٦٨
  )الحمدانية(

ولين   لحين مجه د مس ى ي ل عل ي  قت ائق تاآسي ف ل س ان يعم ، آ
الموصل ، وتم انزال االشخاص الذين يستقلون السيارة وتم اخذه 

  .وتعذيبه وقتله
  .قتل اثر انفجار عبوة ناسفة في الموصل  نينوى  من اهالي برطلة/  ١٩٦٧مواليد   ١٥/١/٢٠٠٧  سلوان داود متي  ٤٦٩
  ٤٧١  ن مجهولين في الموصلقتل على مسلحي  نينوى    ١٦/١/٢٠٠٧  صابر خليل حداد واخيه  ٤٧٠
  مدينة الصدر/ قتل اثر انفجار سيارة مفخخة  في بغداد   الحبيبية - بغداد     ١٧/١/٢٠٠٧  فراس يوسف يعقوب  ٤٧٢
  ديالى –خالص قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة ال  آوري آافانا –دهوك   متزوج وله ولدان وبنتان/  ١٩٥٩مواليد   ١٩/١/٢٠٠٧  وردا صليو ا شمعون  ٤٧٣
وري     ٤٧٤ ونس بج راس ي ف

  قتال في انفجار بساحة التحريات ببغداد  بغداد    ٢٠/١/٢٠٠٧  وزوجته بان يوسف اوراها
٤٧٥  
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  الحمدانية -نينوى   ١٩٤٤مواليد   ٢٢/١/٢٠٠٧  ابلحد خضر آرومي حنتوش  ٤٧٦

د مو  ٢٤/١/٢٠٠٧  عكوبي يوسف بولص  ٤٧٧ ي     /  ١٩٥٧الي ا ف ة بيناث الي قري ن اه م
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    دهوك

ى     تلكيف -نينوى   متزوج/   ١٩٧٩مواليد   ٣٠/١/٢٠٠٧  فارس دانيال يوسف  ٤٧٨ ور عل م العث ه وت د اختطاف ولين بع لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
  .جثته في الموصل 

حق    ٤٧٩ ولص اس كيب ب ش
ى     نينوى  من اهالي آرمليس/ متزوج /  ١٩٦٧ليد موا  ٣٠/١/٢٠٠٧  البوتاني ور عل م العث ه وت د اختطاف ولين بع لحين مجه د مس ى ي ل عل قت

  .جثته في الموصل 

آانون الثاني   صباح سرآون صباح  ٤٨٠
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى  ١٩٧٩مواليد   ٢٠٠٧

دولي  مدير عام / هندسة طيران   ١/٢/٢٠٠٧  اسحق هرمز ايشو  ٤٨١ مطار بغداد ال
ارات         بغداد  ٢٠٠٤من عام  دة عي داد باصابته بع قتل على يد مسلحين مجهولين في بغ

  .نارية وسرقوا سيارته

د   ٣/٢/٢٠٠٧  عبد الخالق باآوس موسى  ٤٨٢ ماس /  ١٩٦٢موالي الي / ش ن اه م
  يةقتل ببغداد على يد مسلحين مجهولين بعد اختطافه ودفع الفد  بغداد  نينوى -الحمدانية 

  قتل في مجزرة سوق الصدرية ببغداد  بغداد    ٣/٢/٢٠٠٧  فراس صباح عبوش شيخو  ٤٨٣
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى    ١٢/٢/٢٠٠٧  هيثم حازم مجيد غزالة  ٤٨٤

وطني  في م      الحمدانية -الحمدانية   متزوج/   ١٩٦٢موالبد   ١٣/٢/٢٠٠٧  رعد جميل شعيا  ٤٨٥ د الحرس ال ى ي ل عل داد  قت ة بغ اجي  -نطق يعمل / الت
  .الموصل -سائق على خط بغداد

  قتل على يد مسلحين مجهولين في شارع النضال ببغداد  بغداد  مهندس معماري  ٢٦/٢/٢٠٠٧  وليد بحو يلدآو  ٤٨٦
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد    ٣/٣/٢٠٠٧  رعد سعدي رجب  ٤٨٧



 

  على يد مسلحين مجهولين في بغدادقتل       ١١/٣/٢٠٠٧  ريمون بطرس بثيو  ٤٨٨

مستشفى  / دآتور بايولوجي /  ١٩٨٢مواليد   ١٥/٣/٢٠٠٧  الدآتور هيثم ابرود براين  ٤٨٩
ي            بيجي -صالح الدين   بيجي العام ه ف ن عمل ه م د خروج ولين عن لحين مجه د مس ى ي ل عل قت

  .صالح الدين –مستشفى بيجي العام 

قتل نتيجة الضرب حيث سطا على داره مسلحون وضربوا راسه    الدورة - بغداد   رجل آبير في السن /متزوج   ١٧/٣/٢٠٠٧  اميجان خونا عزيز  ٤٩٠
  بالحائط واالرض الى ان فارق الحياة

  قتل في انفجار في آرآوك  آرآوك    ١٩/٣/٢٠٠٧  سامي زيتو االمراوي  ٤٩١
  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد  من اهالي الحمدانية/  ١٩٦٥مواليد   ٢١/٣/٢٠٠٧  طارق جميل عبوش  ٤٩٢

الحمدانية   –نينوى   اعزب/   ١٩٨٣مواليد   ٢٤/٣/٢٠٠٧  سرمد يوسف يعقوب آتي  ٤٩٣
  .نينوى -في الحمدانية ) الحرس الوطني ( قتل على يد الجيش   )الحمدانية(

  قتلت على يد مسلحين مجهولين في آرآوك  آرآوك  باآر  ٢٦/٣/٢٠٠٧  مارآريت ساعور نعوم  ٤٩٤
  قتلت على يد مسلحين مجهولين في آرآوك  آرآوك    ٢٦/٣/٢٠٠٧  فضيلة ساعور ناعوم  ٤٩٥
  .نينوى –قتل في التفجيرات التي حصلت في قصبة تللسقف   نينوى  من اهالي تلكيف  ٢/٤/٢٠٠٧  نجيب هرمز عجا  ٤٩٦
  .نينوى –سقف قتل في انفجار حصل في بلدة تلل  نينوى  من اهالي تلكيف  ٢/٤/٢٠٠٧  ريـفان يلدا متي  ٤٩٧
  .نينوى –قتلت في انفجار حصل في بلدة تللسقف   نينوى  من اهالي تلكيف  ٢/٤/٢٠٠٧  حني نمرود عم بولص  ٤٩٨
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد  قرية باطنايا/ من اهالي نينوى   ٦/٤/٢٠٠٧  طالل حبيب شعيا  ٤٩٩

ا          الدورة - بغداد   ج وله ولد وبنتمتزو/  ١٩٥٤مواليد  ٩/٤/٢٠٠٧  نعمان متي نعمان  ٥٠٠ د جنوده ن اح د م ل متعم ة بفع وات االمريكي د  الق ى ي ل عل قت
  )اعتذرت القوات فيما بعد( المتذمرين في بغداد 

  قتل في انفجار بكرآوك  آرآوك    ١٢/٤/٢٠٠٧  سامر صباح الطباخ  ٥٠١
  قذيفة على مدرسته في شارع فلسطين ببغدادقتل اثر سقوط   بغداد  عاما ١٣العمر   ١٣/٤/٢٠٠٧  مسعود قيس الجزراوي  ٥٠٢
  .قتل اثر انفجار سيارة مفخخة ببغداد  المشتل - بغداد   متزوج وله اربعة اوالد/  ١٩٦٦مواليد   ١٨/٤/٢٠٠٧  حسان توما مسكوني  ٥٠٣

  .رة مفخخة في بلدة تللسقف في نينوىقتل في انفجار سيا  مانكيش - دهوك   من اهالي مانكيش/  ١٩٥٤مواليد   ٢٠٠٧/ ٢٣/٤  حنا هومي حنا المنكيشي  ٥٠٤

  بغداد/قتل اثر انفجار عبوه ناسفه في لوآرات آليه طب االسنان  بغداد  طالب آلية طب االسنان في بغداد  ٢٤/٤/٢٠٠٧  حسام نزار مسكوني  ٥٠٥

ل منصور      ٥٠٦ بسام مصعب جمي
اد     ٢٥/٤/٢٠٠٧  بريخو ة االدارة واالقتص ي آلي ب ف ة / طال الجامع

اد       بغداد  .دادبغ/المستنصرية ة االدارة واالقتص ى آلي ار عل ي االنفج ل ف ة / قت الجامع
  .المستنصرية ببغداد

ى العمل      النعيرية- بغداد   موظف/ له ولد وبنت / متزوج   ٢٥/٤/٢٠٠٧  سرآون اشور ناصر  ٥٠٧ قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد اثناء توجهه ال
  .شرآة النهرين التابعة لوزارة الزراعة/ 

د  ٢٧/٤/٢٠٠٧  هاني حنا يوسف  ٥٠٨ ت  /   ١٩٤٩موالي د وبن ه ول زوج ل / مت
ل    بغداد  موظف في وزارة المهجرين والمهاجرين ى العم ا ال ان متوجه دما آ ولين عن د مسلحين مجه ى ي ل عل قت

  ببغداد



 

لح   بعقوبة -ديالى   معلم/ اوالد  ٣متزوج وله / ١٩٥٨مواليد   ٣/٥/٢٠٠٧  صفاء أدمون توماس  ٥٠٩ ى مس ل عل ى    قت مال عل ى الش وجههم ال اء ت ولين اثن ين مجه
  .طريق بغداد بعقوبة

ى        بعقوبة -ديالى   معلم/ متزوج وله ولدان / ١٩٦٠مواليد   ٣/٥/٢٠٠٧  نبيل ادمون توماس  ٥١٠ مال عل ى الش وجههم ال اء ت ولين اثن لحين مجه ى مس ل عل قت
  طريق بغداد بعقوبة

  نينوى  وله بنت واحدة/ ف تللسق/  ١٩٦٨مواليد   ١٠/٥/٢٠٠٧  منهل حنا عبو  ٥١١
ر البنت    -قتل اثر انفجار سيارة مفخخة في رأس الجادة بجانب قب

رأس    . الموصل ى اصابته في ال ه حاال     مما ادى ال ى وفات وادى ال
  .وهو في طريقه الى البيت راجعا من العمل

  الدورة - بغداد   ابناء ٧متزوج وله /  ١٩٥٢مواليد   ١٧/٥/٢٠٠٧  حكمت فرج الصافي  ٥١٢
ان       ق دما آ ك عن ة الميكاني تل على يد مسلحين مجهولين في منطق

دورة  ه في ال ام محل ة ام المواد التمويني ة ب رغ شاحنة محمل  -يف
  .بغداد

ه    ٥١٣ يفو وزوجت ا س ل حن جمي
  قتال على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى  من اهالي نينوى  ٢٢/٥/٢٠٠٧  منتهى  هادي سليمان

٥١٤  
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى    ٢٢/٥/٢٠٠٧  يخارعد نجيب م  ٥١٥

اء      نينوى  من اهالي برطلة/  ١٩٧٨مواليد  ٢٣/٥/٢٠٠٧  صائب صباح قرياقوس  ٥١٦ ة اثن وات االمريكي قتل اثر اصابته برصاصة اطلقت من قبل الق
  .تبادل اطالق نار مع مسلحين في بغداد

  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد  تبة عميدعسكري بر  ٢٣/٥/٢٠٠٧  طالل آريم ايار  ٥١٧

س      ٥١٨ ف الق ب يوس د حبي عب
  .ديالى -قتل على يد مسلحين مجهولين على طريق الخالص   بغداد  متزوج/   ١٩٦٣مواليد   ٢٥/٥/٢٠٠٧  الياس

  ولين في الموصلقتل على يد مسلحين مجه  نينوى  عام ١٧/  ١٩٨٩\٨\٢٤مواليد   ٢٧/٥/٢٠٠٧  زيد وليد شكر البراق  ٥١٩
ل     ٥٢٠ ه ام ا وزوجت ازم حن ح

قتال على يد مسلحين مجهولين ببغداد بسبب عملهما في السفارة    بغداد  موظفان في السفارة االمريكية ببغداد  ٣١/٥/٢٠٠٧  مسكوني
  ٥٢١  .االمريكية ببغداد

ل   بغداد  متزوج وله طفالن/  ١٩٧٤مواليد   ٢/٦/٢٠٠٧  فؤاد سالم بّني بلو  ٥٢٢ ه  قت ى عمل ا ال ان متوجه دما آ ولين عن لحين مجه د مس ى ي عل
  ببغداد

  الموصل  ١٩٧٣مواليد / آاهن   ٣/٦/٢٠٠٧  رغيد عزيز متي  آني ٥٢٣
  

د    ة بع ن الكنيس ه م د خروج ولين عن لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
  .حي النور –القداس يوم االحد في الموصل 

ف   ٥٢٤ مان يوس ماس بس الش
ن   قت  الموصل  شماس  ٣/٦/٢٠٠٧  داود ه م د خروج ي الموصل عن ولين ف لحين مجه د مس ى ي ل عل

  .الكنيسة بعد القداس يوم االحد



 

/ الحمدانية  –نينوى   شماس  ٣/٦/٢٠٠٧  الشماس وحيد حنا ايشوع  ٥٢٥
  نازح

ن    ه م د خروج ي الموصل عن ولين ف لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
  .الكنيسة بعد القداس يوم االحد

ام    ٥٢٦ ان عص ماس غس الش
ن     الموصل  من أهــالي آرمليس/ شماس   ٣/٦/٢٠٠٧  بيداويد ه م د خروج ي الموصل عن ولين ف لحين مجه د مس ى ي ل عل قت

  .الكنيسة بعد القداس يوم االحد

  .قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد بعد اختطافه  بغداد  تللسقف/ من اهالي الموصل   ٣/٦/٢٠٠٧  رمزي يعقوب الياس شمامة  ٥٢٧

  .قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد بعد اختطافه  بغداد  تللسقف/ من اهالي الموصل   ٣/٦/٢٠٠٧  اسماعيل عزرايا نعمو  ٥٢٨
  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد  من اهالي بطنايا/  ١٩٦٧موالي   ٥/٦/٢٠٠٧  عالء فرج آورآيس ستو  ٥٢٩

ين       قت  االمين الثانية - بغداد   ١٩٥٨  مواليد  ١٠/٦/٢٠٠٧  نسرين مرقس هرمز  ٥٣٠ ا في حي االم اب داره د ب لت على يد مسلحين مجهولين عن
  .ببغداد

ان يعمل           بغداد الجديدة –بغداد   متزوج/  ١٩٥٤مواليد   ١٥/٦/٢٠٠٧  سعد الياس موميكا  ٥٣١ د مسلحين مجهولين وآ ى ي داد عل قتل امام داره في بغ
  .سائق تاآسي

  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد  بنتان متزوج وله/  ١٩٦٣ مواليد  ١٥/٦/٢٠٠٧  فرزدق معين عتيشا  ٥٣٢

د   ١٩/٦/٢٠٠٧  انمار اآرم رفو ياآو  ٥٣٣ ؤام /  ١٩٧٩موالي زوج وأب لت ن / مت م
  نينوى  أهــالي قره قوش

ي          ي ح ل ف ة الموص ي مدين ولين ف لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
ة    الوحدة اثناء ذهابه لتفقد بيته الذي ترآه جراء الظروف األمني

  .في الموصل
  .حي المثنى –قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل   آرمليس -نينوى   متزوج/  ١٩٥٨مواليد   ٢٧/٦/٢٠٠٧  زهير يوسف اسطيفو  ٥٣٤
  .حي المثنى –قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل   الموصل -نينوى   من أهالي برطلة/  ١٩٨٠مواليد   ٢٧/٦/٢٠٠٧  لؤي سليمان نعمان  ٥٣٥
  قتل اثر انفجار في بغداد  بغداد    ٢٨/٦/٢٠٠٧  ش الشماسيوسف عودي  ٥٣٦

د   ٢٩/٦/٢٠٠٧  عامر بهجت ميخا  ٥٣٧ ال    /  ١٩٧٢موالي ة اطف ه ثالث زوج ول / مت
داد   نينوى  من اهالي تلكيف  حيث  الخالص -قتل على يد مسلحين مجهولين على الطريق بين بغ

  .اعترض طريقه مسلحين مجهولين واطلقوا عليه الرصاص
٥٣٨  
٥٤١  

قيقتاه   بن ة وش امين ريحان ي
  قتلوا على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد    ٢/٧/٢٠٠٧  وابن شقيقته

ائن في         الزعفرانية - بغداد   ابناء ٦متزوج  ولديه   ٢/٧/٢٠٠٧  سعد الياس سطيفان شيخو  ٥٤٢ ه الك ه لبيت اء مغادرت ولين إثن د مسلحين مجه ى ي ل عل قت
  .الزعفرانية  حي -بغداد

  بغداد  متزوج  ولديه ولدين/  ١٩٦٧مواليد   ٤/٧/٢٠٠٧  زم فضيل بطيفتح اهللا حا  ٥٤٣
ى    لحين عل وم لمس ي هج ل ف ولين قت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت

عندما حاول الهروب من قبضة     محالت منطقة المشتل في بغداد 
  .المسلحين الذين أمطروه بوابل من الرصاص وأردوه قتيال

  .بغداد -قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة السيدية  بغداد  ابناء ٣ولديه /  عاما ٥٨العمر   ٤/٧/٢٠٠٧  موفـق فيليبب بطرس  ٥٤٤
  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد    ٥/٧/٢٠٠٧  حنا البيداري  ٥٤٥



 

د   ١٢/٧/٢٠٠٧  متي بولص مرقس موما  ٥٤٦ اء  / ١٩٥٤موالي ه ابن زوج ولدي ن / مت م
د مسلحين      بغداد  اهالي الحمدانية ى ي ة       قتل عل ع فدي ه ودف د اختطاف داد بع مجهولين ببغ

  .دوالر للخاطفين وبعد ذلك وجد مقتوال ٢٠.٠٠٠مالية مقدارها 
  .صالح الدين –قتلت على يد مسلحين مجهولين في سامراء   سامراء  ابناء ٧متزوجه ولديها / ١٩٧٢مواليد   ١٢/٧/٢٠٠٧  عامرة عبد المسيح هرمز  ٥٤٧
  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد    ١٧/٧/٢٠٠٧  حسام جورج طوابيا  ٥٤٨

  الحمدانية –نينوى   من اهالي الحمدانية/  اعزب/  ١٩٨٧مواليد   ١٧/٧/٢٠٠٧  فادي نزار جرجيس حبش  ٥٤٩
ة   ) البشمرآة(قتل على يد الحرس الوطني  وى   –في الحمداني نين

ق  ى طري زام شارع -عل ة -  الح ي الساعة . الحمداني  ٨.٣٠ف
  .مساء

ال        الغدير - بغداد   ١٩٨٠مواليد   ٢٥/٧/٢٠٠٧  روآس منصور هديل  ٥٥٠ وم االحتف داد ي دير ببغ قتلت في انفجار سيارة مفخخة في الغ
  بطولة آاس اسيا/ بفوز المنتخب العراقي على آوريا 

وم االحت  بغداد  من اهالي دهوك  ٢٥/٧/٢٠٠٧  وميض سالم حنا  ٥٥١ داد ي در ببغ ي الغدي يارة مفخخة ف ار س ي انفج ل ف ال قت ف
  بطولة آاس اسيا/ بفوز المنتخب العراقي على آوريا 

  ٢٠٠٧/ تموز   صباح رزوقي ميخا  ٥٥٢
ه  زوج ولدي ال ٣مت يالت / أطف ي التحل ل ف يعم

المرضية في مستوصف بالسيدية، وآان لديه 
  مختبر خاص في حي الشهداء ببغداد

لشارع  قتل على يد مسلحين مجهولين رمياص بالرصاص في ا       حي الشهداء –بغداد 
  .عند خروجه من المستوصف الذي آان يعمل فيه

ن         الموصل -نينوى   متزوج وله طفلين  ٣/٨/٢٠٠٧  ثامر نجيب عزوز  ٥٥٣ الت م اول االف دما ح ولين عن لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
  .الخاطفين في حي الحدباء بالموصل 

ريم   ٥٥٤ د الك وري عب الح نص ف
  صيدلي/  عاما  ٥٢العمر   ٧/٨/٢٠٠٧  عكله

هاجمهم مسلحون مجهولون في منطقة الكرادة ببغداد فقتل فالح    الكرادة - د بغدا
ريم     صباح  ٥٥٥  .بالضرب المبرح وقتل صباح باطالقات نارية في الرأس د الك نصوري عب

  تاجر واعمال حرة/ عاما   ٥٥العمر   ٧/٨/٢٠٠٧  عكله

د   ١٠/٨/٢٠٠٧  حزني خديدا المرآهي  ٥٥٦ زوج /  ١٩٧٢موالي ل ف/ مت ي الحرس يعم
قتل اثر هجوم بسيارة مفخخة اثناء  تواجده في الواجب في احد      قضاء زمار  من اهالي قرية ناف آندال/ الوطني 

  .نينوى –االفواج العسكرية التابعة للحرس الوطني العراقي 

يعمل في  / ١متزوج وله طفل/  ١٩٧٣مواليد   ١٠/٨/٢٠٠٧  فاروق آورآيس المرآهي  ٥٥٧
قتل اثر هجوم بسيارة مفخخة اثناء  تواجده في الواجب في احد        هالي قرية ناف آندالمن ا/ الحرس الوطني 

  .نينوى –االفواج العسكرية التابعة للحرس الوطني العراقي 

قتل اثر هجوم بسيارة مفخخة اثناء  تواجده في الواجب في احد        من اهالي قرية ليفو/ اعزب /  1981مواليد   ١٠/٨/٢٠٠٧  نبيل يوسف  ٥٥٨
  .نينوى –االفواج العسكرية التابعة للحرس الوطني العراقي 

ة المنصور        المنصور - بغداد   ١٩٧٩مواليد   ١٣/٨/٢٠٠٧  جفري رمزي بطرس  ٥٥٩ داودي   –قتل على يد مسلحين مجهولين في منطق ال
  ببغداد

  حين مجهولين ببغدادقتل على يد مسل  بغداد  معيد في جامعة بغداد/  ١٩٧٥مواليد   ٢٠/٨/٢٠٠٧  باهر صباح آلو  ٥٦٠



 

ة       آرآوك  ١٩٨٦مواليد   ٢٤/٨/٢٠٠٧  جوزيف عبد ابراهيم هرمز  ٥٦١ ية الثاني ة القادس ي منطق ولين ف لحين مجه د مس ى ي ل عل  -قت
  آرآوك

ة    ٣/٩/٢٠٠٧  باسم بهنام  ٥٦٢ وة الجوي ة الق ع اندي دم لعب م رة ق العب آ
  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد  والنفط وصالح الدين

  قتل اثر انفجار سيارة ملغومة في سيطرة الموصل واربيل  الحمدانية -نينوى   الحمدانية/من اهالي نينوى  ٢٦/٩/٢٠٠٧  ماثيو شمعون بطرس  ٥٦٣
  .الحمدانية/ وى قتل في تفجير سيارة مفخخة في  محافظة نين  الحمدانية -نينوى   الحمدانية/من اهالي نينوى/ عاما  ٢٤العمر   ٢٩/٩/٢٠٠٧  ايفان يوسف زورا  ٥٦٤
  .الحمدانية/ قتل في تفجير سيارة مفخخة في  محافظة نينوى   الحمدانية -نينوى   الحمدانية/من اهالي نينوى/ عاما  ٣١العمر   ٢٩/٩/٢٠٠٧  ربيع صبيح شندخ  ٥٦٥
  .الحمدانية/ ارة مفخخة في  محافظة نينوى قتل في تفجير سي  الحمدانية -نينوى   الحمدانية/من اهالي نينوى  ٢٩/٩/٢٠٠٧  الرائد عبد الرحمن احمد  ٥٦٦
  .الحمدانية/ قتل في تفجير سيارة مفخخة في  محافظة نينوى   الحمدانية -نينوى   الحمدانية/من اهالي نينوى  ٢٩/٩/٢٠٠٧  حسن  ٥٦٧
  .الحمدانية/ ة في  محافظة نينوى قتل في تفجير سيارة مفخخ  الحمدانية -نينوى   الحمدانية/من اهالي نينوى  ٢٩/٩/٢٠٠٧  رمضان الرائد فتحي  ٥٦٨

دم   ٢٩/٩/٢٠٠٧  المقدم عبد الحميد خضر  ٥٦٩ ة مق كري برتب وى/ عس الي نين ن اه -م
  .الحمدانية/ قتل في تفجير سيارة مفخخة في  محافظة نينوى   الحمدانية -نينوى   الحمدانية

  .الحمدانية/ تفجير سيارة مفخخة في  محافظة نينوى  قتل في  الحمدانية -نينوى   الحمدانية -من اهالي نينوى  ٢٩/٩/٢٠٠٧  حميد  ٥٧٠
  .الحمدانية/ قتل في تفجير سيارة مفخخة في  محافظة نينوى   الحمدانية -نينوى   الحمدانية -من اهالي نينوى  ٢٩/٩/٢٠٠٧  اسامةعماد عبد  ٥٧١
  ابراهيم سهاك سرآيس  ٥٧٢

٣٠/٩/٢٠٠٧  
  ارمني/ سنة  ٧٠العمر 

  الحبيبية - بغداد 
تال عل ا داخل ق ى جثتيهم ر عل ولين حيث عث د مسلحين مجه ى ي

الحبيبية وهم مخنوقين بسلك قاطع ومقطوعي  –بيتهما في بغداد 
  ارمني/  ٦٤العمر   وانيس سهاك سرآيس  ٥٧٣  .االطراف وممثل بجثثهم

ا   ١/١٠/٢٠٠٧  بسام يوسف الياس  ٥٧٤ ل خادم ان يعم ا ( آ ة ) شماس ي آنيس ف
ام     اخ  الموصل  الطاهرة بالموصل د عدة اي تطفه مجهولون بعد تأديته للخدمة في الكنيسة وبع

  .قتل ووجدت جثته مرمية في احد احياء الموصل
  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد    ٣/١٠/٢٠٠٧  سمير اسطيفان ميخا دودا  ٥٧٥

  ى يد مجموعة مسلحة ببغدادقتل عل  بغداد  دهوك -من اهالي قرية الداودية / معلم   ٦/١٠/٢٠٠٧  شمي فرنسيس اسحق  ٥٧٦

ران عناصر شرآة      بغداد  أرمنية/ سنة  ٣٧العمر  ٩/١٠/٢٠٠٧  مارو أوانيص  ٥٧٧ ا بني  Unity Resources Group قتلت
  أرمنية/ سنة  ٣٠العمر   جينيفا جالل  ٥٧٨  .بغداد/ األمنية األسترالية في منطقة الكرادة 

  ١٢/١٠/٢٠٠٧  نجاح سلمان اللوس  ٥٧٩
د تلك نة  موالي ف س ه  /  ١٩٦٠ي زوج ول مت

ال  س اطف ناعة / خم ة الص ريج ثانوي خ
  الميكانيك/

  بغداد الجديدة –بغداد 
ه    ى عمل ا ال ان متوجه دما آ ولين عن لحين مجه د مس ى ي ل عل قت

دورة    دة بال داد الجدي ربط بغ ذي ي ريع ال ط الس ق الخ ى طري   عل
  .ايام من قتله ٣ببغداد وعثر على جثته بعد 

ل  ١٢/١٠/٢٠٠٧  راحيلميسر منصور حنا   ٥٨٠ ه طف زوج ولدي ة /  ١مت الي قري ن اه م
  نينوى  آرمليس

داد والموصل       ين بغ ى الطريق ب ون عل ه مسلحون مجهول اختطف
دارها   رة مق ة آبي ة مالي ون بفدي ب المختطف دوالر  ٥٠.٠٠٠وطل

  .لقاء االفراج عنه وتم قتله بعد ذلك 



 

لي قرية تلكيف ، لديه من اها/  ١٩٦٠مواليد  ٢٠/١٠/٢٠٠٧  نجاح سلمان بطرس  ٥٨١
  .بغداد/ قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة الدورة   الدورة - بغداد   ابناء ٤

ار تشموني في بعشيقة        ٢٠/١٠/٢٠٠٧  ايمن القس عبد اهللا اسحاق  ٥٨٢ والده آاهن آنيسة م
ى     قتل على يد الحرس الوطني العراقي اثناء عودته  بعشيقة -نينوى  لطائفة السريان االرثودآس من دهوك ال

  .بعشيقة ويعتقد انها آانت عن طريق الخطا

د   ٢٢/١٠/٢٠٠٧  فوزي اوآنيا آبس  ٥٨٣ ال / ١٩٦٨موالي ة اطف ه خمس زوج و ل / مت
وا      عنكاوا - اربيل   اربيل -من سكنة عنكاوا  دما اطلق قتل على يد مسلحين مجهولين في مدينة الموصل عن

  .النار على سيارته 

س   ٥٨٤ ز الق زي عزي الء رم  ع
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد      ٢٣/١٠/٢٠٠٧  ميخا

د      بغداد  اعزب/  ١٩٦٧مواليد   ٢٧/١٠/٢٠٠٧  بهنام ريحانة البجوايا  ٥٨٥ ه ، وج د اختطاف داد بع ي بغ ولين ف لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
  .مقتوال في احد ضواحي بغداد واثار التعذيب والكي على جسده

ه      الحدباء -الموصل   اطفال ٣متزوج ولديه /  ١٩٧١مواليد   ٣٠/١٠/٢٠٠٧  خالد آورآيس ساآو  ٥٨٦ د عودت ه عن قتل على يد مسلحين مجهولين بالموصل امام منزل
  .من العمل

  .نينوى –قتلت في انفجارسيارة مفخخة في بلدة تللسقف   تللسقف -نينوى   نينوى -من اهالي تللسقف   ٨/١١/٢٠٠٧  شمي داؤد حنا آورو  ٥٨٧

ة و       نينوى  نينوى -من اهالي قضاء الحمدانية   ٣٠/١١/٢٠٠٧  جميللوسية متى   ٥٨٨ وات العراقي ين الق قتلت اثر اطالق نار اصابها اثناء اشتباك ب
  .ديالى –منطقة الخالص  مجموعة من المسلحين قرب

رادة      قتل اثر انفجار سيارة مفخخ     بغداد  متزوج واب لطفلين/  ١٩٧٥مواليد   ٥/١٢/٢٠٠٧  هيثم صبيح توما زرا  ٥٨٩ ة الك ة التي انفجرت في منطق
  .داخل ببغداد

  عامر عزيز حشكو  ٥٩٠
٥/١٢/٢٠٠٧  

  ١٩٥٤مواليد 
رادة           بغداد ة الك قتال اثر انفجار سيارة مفخخة التي انفجرت في منطق

امر    باسمة عزيز حشكو  ٥٩١  داخل ببغداد قيقها ع زواج ش تعدادا ل ت تتبضع اس آان
  اعاله

ا    بغداد    ٨/١٢/٢٠٠٧  فائز يوسف عنائي  ٥٩٢ قتل من قبل مسلحين مجهولين عندما آان متوجها الى عمله آم
  .سرقوا سيارته في بغداد

م    البصرة  سنة ٤٥عمره   ١١/١٢/٢٠٠٧  أسامة فريد  ٥٩٣ ا وت د اختطفاهم ي البصرة بع لحة ف د مجموعة مس ى ي تال عل ق
  سنة ٤٢عمرها   ميسون فريد  ٥٩٤  .تصفيتهما في منطقة الجمهورية

ه في            الحمدانية -نينوى  من اهالي الحمدانية/ اعزب / سنة  ١٨العمر   ٢١/١٢/٢٠٠٧  ادي ميخائيل حناني عولوف  ٥٩٥ ه ووجدت جثت د اختطاف د مسلحين مجهولين بع ى ي قتل عل
  .نينوى –منطقة المنارة في ضواحي الحمدانية 

د   ٢٩/١٢/٢٠٠٧  مرام بولص أزو  ٥٩٦ ة اوالد  /  ١٩٤٢موالي ا ثالث ة وله متزوج
  .قتلت اثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة آرادة مريم ببغداد  بغداد  بنتانو

 قتال اثر اطالقات نارية عشوائية من قبل القوات االمريكية عندما  الموصل -نينوى   ابناء وبنتين ٥لديهما   ٣١/١٢/٢٠٠٧  ملكي الياس وزوجته  ٥٩٧



 

  .نينوى -حزاني آانا متوجهين من مدينة الموصل الى بلدة ب  سعاد سعيد ابراهيم  ٥٩٨

حب          الحمدانية -نينوى   ابناء ٨متزوج ولديه   ٢٠٠٧  متي يوسف  ٥٩٩ طة الس ه بواس د تعذيب ولين بع لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
  .نينوى -بالسيارة 

  .ديالى –قتل على يد مسلحين مجهولين في بعقوبة   ديالى  طفل  ٢٠٠٧  اياد الياس  ٦٠٠
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغدادنينوى  من اهالي القوش  ٢٠٠٧  ايفان الياس بنيامين  ٦٠١
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغدادنينوى  من اهالي برطلة  ٢٠٠٧  ايوب نوري نعمان  ٦٠٢
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغدادنينوى  من اهالي القوش  ٢٠٠٧  بافل يونس بولص  ٦٠٣
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغدادنينوى  القوش من اهالي  ٢٠٠٧  الياس جكو سلومي  ٦٠٤
  .نينوى –قتل على يد مسلحين مجهولين في مدينة الموصل   نينوى    ٢٠٠٧  حنا نمرود آورآيس  ٦٠٥
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل   نينوى  ١٩٦٠مواليد   ٢٠٠٧  نبيل سامي يعقوب  ٦٠٦
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغدادنينوى  امن اهالي بطناي  ٢٠٠٧  نجاح ياقو شمعون  ٦٠٧
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغدادنينوى  من اهالي بطنايا  ٢٠٠٧  ثامر يوسف هرمز  ٦٠٨
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في نينوىنينوى  من اهلي قرية تللسقف  ٢٠٠٧  عامر توما صليوا  ٦٠٩
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في نينوىنينوى  لسقفمن اهلي قرية تل  ٢٠٠٧  عصام صباح يعقوب  ٦١٠
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في نينوى  نينوى  من اهالي برطلة/  ١٩٦٣مواليد   ٢٠٠٧  يوسف بولص حنا  ٦١١
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل      ٢٠٠٧  مؤيد فرج يلدا  ٦١٢
  .على يد مسلحين مجهولين في بغدادقتل   نينوى  من اهالي بطنايا  ٢٠٠٧  فارس بطرس هرمز  ٦١٣
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  نينوى  من اهالي القوش  ٢٠٠٧  آريم رحيم ميخا  ٦١٤
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في نينوى  نينوى  من اهالي بطنايا  ٢٠٠٧  طالل بولص بطرس  ٦١٥
  .مسلحين مجهولين في نينوىقتل على يد   نينوى  من اهالي تللسقف  ٢٠٠٧  سامي صليوة بطرس  ٦١٦
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد      ٢٠٠٧  صالح سعيد نعمان  ٦١٧
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  نينوى  من اهالي القوش  ٢٠٠٧  صباح داود جلو  ٦١٨
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  نينوى  من اهالي تللسقف  ٢٠٠٧  صباح يعقوب آورآيس  ٦١٩
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في نينوى  سنجار  نينوى -من اهالي برطلة /  ١٩٥٥مواليد   ٢٠٠٧  نورية يوسف آجوج  ٦٢٠
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي تلكيف  ٢٠٠٧  ضياء توما جعدان  ٦٢١

اء تواجده في مراسيم عزاء          يشمانك - دهوك   متزوج وله ثالث ابناء/ ١٩٦٥مواليد   ١/١/٢٠٠٨  نائل حنا توما  ٦٢٢ قتل على يد مسلحين مجهولين اثن
  زيونة/الحد اصدقائه في بغداد

ة     بغداد  شاب في مقتبل العمر  ١/١/٢٠٠٨  زيد اسامة جورج  ٦٢٣ ي الزيون زاء ف تهدف مجلس ع اري اس ر انتح ي تفجي ل ف  –قت
  .بغداد



 

٦٢٤  
وم  ل برص ار آام ن  /عم اب

ال امة  خ د اس زي
  )اعاله( جورج

ة     بغداد  ال يتجاوزان العشرين من العمر  ١/١/٢٠٠٨ ي الزيون زاء ف تهدف مجلس ع اري اس ر انتح ي تفجي ل ف  –قت
  .بغداد

  سوريا - دير الزور   عاما ٣٣العمر   ٤/١/٢٠٠٨  فادي وصفي بكرجي  ٦٢٥
سوريا ، حيث فتح مسلحين مجهولين  –قتل في مدينة دير الزور 

ه للمستش  م نقل الفرار وت ه والذوا ب ار علي ارق الن ة ف فى ولكن
  .الحياة

  قتل اثر انفجار في سوق الغزل ببغداد  بغداد  ١٩٧٦المواليد  ١/٢/٢٠٠٨  دوآلص بانوئيل شموئيل  ٦٢٦

د   ١٠/٢/٢٠٠٨  رغد مرقس  ٦٢٧ هر   /  ١٩٨٥موالي ة أش ل خمس ة قب متزوج
راق  / قتلت وذلك اثر رصاصة طائشة في شرانش   شرانش  من الحادث  –دهوك   –الع

  .زاخو

ان    بغداد  من اهالي تلكيف  ٦/٣/٢٠٠٨  امير يونوفادي   ٦٢٨ ا آ داد بينم رادة ببغ اري نفسه وسط الك دما فجر انتح ل عن قت
  .يساعد في انتشال جثث النفجار سابق

  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد    ٨/٣/٢٠٠٨  باسم متي بودو  ٦٢٩

  الموصل  الكلدانية في نينوى رئيس اساقفة الكنيسة  ١٣/٣/٢٠٠٨  المطران بولس فرج رحو  ٦٣٠
وم    ي ي ف ف باط /٢٩اختط ل     ٢٠٠٨/ش ور بالموص ي الن ي ح ف

ي       ار ف ي االنتص ي ح دفونا ف وال وم ك مقت د ذل ه بع دت جثت ووج
  الموصل

  قتل على يد مسلحين مجهولين في حي النور في الموصل  الموصل  احد مرافقي المطران بولس فرج رحو  ١٣/٣/٢٠٠٨  فارس جرجيس خضر  ٦٣١
  قتل على يد مسلحين مجهولين في حي النور في الموصل  الموصل  احد مرافقي المطران بولس فرج رحو  ١٣/٣/٢٠٠٨  امي حكمت بولصر  ٦٣٢
  قتل على يد مسلحين مجهولين في حي النور في الموصل  الموصل  احد مرافقي المطران بولس فرج رحو  ١٣/٣/٢٠٠٨  سمير عبد األحد  ٦٣٣

  قتل اثر انفجار في منطقة الباب الشرقي ببغداد  بغداد    ١٣/٣/٢٠٠٨  زيد ميخائيل  ٦٣٤

ه        الدورة - بغداد    ٢٣/٣/٢٠٠٨ سرآون زاهر اوشانا  ٦٣٥ د عودت د مسلحين مجهولين بع قتل اول ايام عيد القيامة على ي
  .من آنيسة مار ايليا في بغداد الجديدة

ار   سلحين مجهولين قتل على يد م  تلكيف ٦/١/١٩٨٣مواليد   ١٤/٣/٢٠٠٨  راني يوسف حنا  ٦٣٦ عندما آان خارجا من آنيسة م
  توما لآلثوريين في حي النور بالموصل

٦٣٧  
ل مسلحين      تم قتلهم      ٢/٤/٢٠٠٨  ثالث نساء مسيحيات  ٦٣٩ ار من قب ون     جراء اطالق ن مجهولين يرآب

  .سيارة في منطقة عرصات الهندية ببغداد 

  ٥/٤/٢٠٠٨  يوسف عادل عبودي  ٦٤٠
د   زو/  ١٩٦١موالي ي  مت اهن راع و آ ج وه

ي  ة ف رك انطاآي اطيوس بطري ار اغن آنيسة م
  .الزيونة

  الكرادة - بغداد 
رادة ،    ي الك ه ف ام منزل ولين ام لحين مجه دي مس ه باي م اغتيال ت

ار    الذين اطلقوا عليه ة     ٧النار من مسدس عي م فاصيب باربع مل
  واالخيرة في صدره اطالقات اثنين في آتفيه وواحدة في يده



 

د   ١٦/٤/٢٠٠٨  نم نوريليلى غا  ٦٤١ فى  /  ١٩٥٧موالي ي مستش ل ف ت تعم آان
زلهم في    حي الخضراء –موصل   الطب الذري قتلت من قبل مسلحين مجهولين مع اوالدها ادناه في من

  .حي الخضراء بالموصل
  اعاله من قبل مسلحين مجهولين قتل في نفس الحادث حي الخضراء –موصل   موظفا في متحف نينوى/  ١٩٧٦مواليد   ١٦/٤/٢٠٠٨  عدي باسم رحيم  ٦٤٢

د   ١٦/٤/٢٠٠٨  مي باسم رحيم  ٦٤٣ اله /  ١٩٨٥موالي انم اع ى غ ة ليل ابن
  قتلت في نفس الحادث اعاله من قبل مسلحين مجهولين حي الخضراء –موصل   وشقيقة عدي

د   ٢٢/٤/٢٠٠٨  ملكزداق يوسف ملكزداق  ٦٤٤ ه /  ١٩٥٠موالي زوج ولدي ا ومت ل معلم يعم
ع في       بغداد -الضباط  نواب  .ابن واحد ه الواق قتل برصاص قناص اميرآي اثناء خروجه من منزل

  .حي نواب الضباط اثناء توجهه لمقرعمله في بغداد
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى  آاسب/ عاما  ٣٤العمر   ٩/٧/٢٠٠٨  مازن جرجيس ياقو ابونا  ٦٤٥
  على يد مسلحين مجهولين في بغدادقتل   بغداد    ٣٠/٧/٢٠٠٨  بسام صباح يلدو  ٦٤٦

ة   الموصل -نينوى   رجل اعمال/ عاما  ٦٥عمره   ٣٠/٨/٢٠٠٨  نافع بشير جموعة. د  ٦٤٧ ناعة الكرام ي ص ي ح ولين ف لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
  بالموصل

د     قتل على يد مسلحين مجهولين ف     الموصل -نينوى   سنة ٦٥عمره / طبيب   ٣١/٨/٢٠٠٨  الدآتور طارق القطان  ٦٤٨ ي حي المشراق بالموصل بع
  .اختطافه ودفع فدية آبيرة من المال

وك        متزوج وله بنتان وولد واحد/  ١٩٦٧مواليد   ٢/٩/٢٠٠٨  منقذ الياس عيسى  ٦٤٩ ي اليرم ي ح ولين ف لحين مجه د مس ى ي ل عل ور  -قت المنص
  ببغداد

  .قتل على مسلحين مجهولين في حي البكر بالموصل  الموصل -نينوى   صاحب محل تصليح الدراجات النارية  ١٣/٩/٢٠٠٨  ريان نافع بشير  ٦٥٠

ر    ٦٥١ افع طي ار ن دس بش المهن
راز           الموصل -نينوى   مهندس تبريد وتكييف  ٢٩/٩/٢٠٠٨  الحزين د اب ه بالموصل بع ام منزل د مسلحين مجهولين ام قتل على ي

  ).قتل على الهوية(هويته والتأآد من ديانته المسيحية 
  قتل على يد مسلحين مجهولين في سوق السراي بالموصل  الموصل -نينوى   رجل اعمال في سوق السراي بالموصل  ٤/١٠/٢٠٠٨  حازم توما يوسف  ٦٥٢

راز    الموصل -نينوى   سنة ١٥العمر   ٤/١٠/٢٠٠٨  ايفان انويا يونادم  ٦٥٣ قتل على يد مسلحين مجهولين امام منزله في الموصل بعد اب
  ).قتل على الهوية( هويته والتأآد من ديانته المسيحية

ر   ٦/١٠/٢٠٠٨  زياد آمال  ٦٥٤ نة  ٢٥العم ل ادوات  / س احب مح ص
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في حي الكرامة بالموصل  الموصل -نينوى   معوق/ احتياطية 

  في حي الصديق بالموصلقتل على يد مسلحين مجهولين   الموصل -نينوى   يعمل فني في بناء وتطبيق الحالن  ٧/١٠/٢٠٠٨  امجد هادي بطرس  ٦٥٥
  قتل على يد مسلحين مجهولين في حي الصديق بالموصل  الموصل -نينوى   يعمل فني في بناء وتطبيق الحالن  ٧/١٠/٢٠٠٨  حسام امجد هادي بطرس  ٦٥٦
  ير بالموصلقتل على يد مسلحين مجهولين في حي التحر  الموصل -نينوى   صيدلي/ عاما  ٤٠العمر   ٨/١٠/٢٠٠٨  خالد جرجيس السماك  ٦٥٧
  قتل على يد مسلحين مجهولين في حي الشهداء بالموصل  الموصل -نينوى   شاب  ٨/١٠/٢٠٠٨  جالل موسى عبد االحد  ٦٥٨
  قتل على يد مسلحين مجهولين في حي االخاء بالموصل  حي البكر –الموصل   صاحب محل للتسجيالت الصوتية/ ارمني   ١٢/١٠/٢٠٠٨  فارتكيس تاطول يارميان  ٦٥٩



 

  لمياء صبيح صلوحي  ٦٦٠
١٢/١١/٢٠٠٨  

ابات  دقيق حس عبة ت ي ش ل ف ة وتعم متزوج
قتلتا عندماهاجما مسلحون مجهولون وهما في االستعداد للتوجه   حي القاهرة –الموصل   محافظة نينوى ولها بنت وولد

  محافظة نينوى مطلقة وتعمل في خزينة  والء صبيح صلوحي  ٦٦١  .منزلهما  في حي القاهرة بالموصل الى الدوام امام

  ١٣/١٠/٢٠٠٨  آرا أوروك تاطول يارميان  ٦٦٢
آان يعمل في نفس  / ارمني / عاما  ١٦العمر 

ه    ابع  لعم ابق الت جيالت الس ل التس مح
  فارتكيس تاطول يارميان

  قتل على يد مسلحين مجهولين في حي االخاء بالموصل  حي البكر –الموصل 

دة    ١٩/١١/٢٠٠٨  سلمى جرجيس منصور  ٦٦٣ لوخة      وال بيح ص اء ووالء ص ن لمي ل م آ
  حي القاهرة –الموصل   )اعاله(

ر           ا اث يبت به ة اص ات ناري دة اطالق أثرة بع ام مت د اي ت بع توفي
ذي    –الهجوم الذي استهدف منزلها في الموصل  اهرة وال حي الق

  ).اعاله ( ادى الى مقتل ابنتيها 

د   ٢٤/١٢/٢٠٠٨  مارينا اويملك عزيز  ٦٦٤ اآر /  ١٩٨٩موالي ف   ط/ ب ي الص ة ف الب
ة       ١٥/١٢/٢٠٠٨اختفت يوم   هيزاني –دهوك   دهوك -من منطقة نهلة /  الرابع  العام  ة في برآ ا  مرمي ى جثته وعثر عل

  .٢٤/٤/٢٠٠٨من  الماء في قريتها ، يوم 

  الحمدانية -نينوى   الحمدانية -من اهالي بغديدا   ٢٦/١٢/٢٠٠٨  زياد حنو  ٦٦٥
ة أحد الحراس الموجودين     قتل بعد إصابته بطلق ناري من بندق ي

ة     في نقطة التفتيش القريبة من آنيسة بهنام وسارة في الحمداني
  .قرقوش –

  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  الدورة - بغداد       رعد  ٦٦٦
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في البصرة  البصرة      بشار بطرس  ٦٦٧
  .قتل على يد مجموعة مسلحة في بغداد  بغداد  حيد لعائلتهمتزوج حديثا وله طفل رضيع وو    صالح يوسف  ٦٦٨

 –قتل داخل صيدليته على يد مسلحين مجهولين في حي البلديات   بغداد  صيدلي شاب خريج حديثا    وسام عبد الجي  ٦٦٩
  .بغداد

  دادقتل قرب معمل الزيوت وامام دائرته ببغ  بغداد  مدير عام منشاة نقل الوقود    معن جوزيف يعقوب رمو  ٦٧٠
  قتلت على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد  من اهالي باطنايا    فهيمة قرياقوس بطرس  ٦٧١
  قتلت على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد  من أهــالي آرمليس    وسن خضر متي بحودا  ٦٧٢

  الموصل من قبل مسلحين مجهولين قتل في  الموصل -نينوى   الموصل -طبيب وأستاذ في المعهد الطبي     نوئيل بطرس ماثيو. د  ٦٧٣

اد         سامر يلدا جرجس  ٦٧٤ ة االدارة واالقتص ي آلي اعد ف تاذ مس / اس
  قتل في بغداد من قبل مسلحين مجهولين  بغداد  الجامعة المستنصرية

  من ضحايا االرهاب واعمال العنف  نينوى -القوش       ريفان يوسف زورا  ٦٧٥
  اعمال العنفمن ضحايا االرهاب و        عائدة بدروس  ٦٧٦
  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        انيس جرجيس منصور  ٦٧٧



 

  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        اوبر آورآيس اسحاق  ٦٧٨
  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        ايليا يوسف جيجو مومنا  ٦٧٩
  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        بنيامين طليا يونان  ٦٨٠
  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        اآوجوني وردة آ  ٦٨١
  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        ديفيد شعيا مروآي  ٦٨٢
  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        دينس سعد سامي  ٦٨٣
  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        حبيب مسيح صليوا  ٦٨٤
  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        حسني خديدا توما  ٦٨٥
  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        راني روبرت الكسان  ٦٨٦
  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        رعد صبيح بشير  ٦٨٧
  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        زياد زيتو داود  ٦٨٨
  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        سالم لوقا شمعون  ٦٨٩
  ال العنفمن ضحايا االرهاب واعم        صباح لوقا زآريا  ٦٩٠
  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        صبيح موسى آرومي  ٦٩١
  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        فالح ابراهيم عزيز  ٦٩٢
  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        فادي يعقوب يوسف  ٦٩٣
  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        عالء منير عيس  ٦٩٤
  االرهاب واعمال العنفمن ضحايا         عامر ناصر حنا  ٦٩٥
  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        عابد بحو تنا  ٦٩٦

  من ضحايا االرهاب واعمال العنف       عبد المسيح آورآيس نعمان  ٦٩٧

  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        اسطيفان ياقو زورا  ٦٩٨

ر  -متزوجة   ١٥/١/٢٠٠٩  وردي نيقوال زادوق  ٦٩٩ غ من العم يش ت -سنة  ٨٥تبل ع
  .مع زوجها الكبير في السن

 -الدورة  –بغداد 
  الميكانيك

ًا، و    ولين خنق لحين مجه د مس ى ي ت عل رقة   قتل اموا بس  ١٦٨ق
د احتفظت     دورة ق ا     مليون دينار عراقي آانت المغ ا في منزله به

آغم ذهب،  ٢بعد ان آانت قد باعت المنزل ، آما سرق منها ايضا 
  .أفراد ٤وهم  وحسب الشرطة فقد تم القبض على الجناة



 

  الموصل -نينوى   سنة ١٥العمر   ١٧/٢/٢٠٠٩  موفق آرم  ٧٠٠

د        رة بع دما أصيب بجراح خطي قتل على يد مسلحين مهجولين بع
ة       ١٦/٢/٢٠٠٩استهدافه  يوم  ائن في منطق ه الك ر عمل ، في مق

ة      الميدان و الهوي ه مسلحون مجهول  النجارين، عندما اطلق علي
ي ادت ال ة والت ارات الناري وفي العي ة، ت ى اصابتة بجروح عميق

  .على أثرها في اليوم التالي

  ٣١/٣/٢٠٠٩  صباح عزيز سليمان  ٧٠١
غ زوج يبل ة  مت ر قراب ن العم ام  ٦٠م  -ع

ي احدى  ال التمريض ف ي مج ل ف ه تعم زوجت
  .مستشفيات آرآوك 

منطقة شقق  –آرآوك 
  الغاز

ه  ام منزل اموا باقتح ث ق ولين، حي لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
رقته و ر        وس ي العم ر ف ل آبي و رج كين وه وه بالس م ذبح ن ث م
  .ويسكن في منزل تابع لشرآة غاز الشمال ومتقاعد

  بغداد  بغداد -صاحب مطعم في منطقة المشتل   ١/٤/٢٠٠٩  موشي نمرود خضر  ٧٠٢
د   ه عن ى عمل ه ال و متوج ولين وه لحين مجه د مس ى ي ل عل  قت

تل   ة المش ي منطق وجم ف دما ه باحا ، عن ة ص اعة الخامس الس
  .بغدادب

 -الدورة  –بغداد   ٦٢تبلغ من العمر   ٢/٤/٢٠٠٩  آالويز نيسان موسى  ٧٠٣
  الميكانيك

 بواسطة السكين مستغلين غيابقتلتا على يد مسلحين مجهولين 
  عاما ٤٨تبلغ من العمر   هناء اسحق بولص  ٧٠٤  .اوالدهما الذين آانوا قد انصرفوا للعمل

  قتل على يد مسلحين مجهولين بالرصاص  الموصل -نينوى   مصلح مولدات  ٥/٤/٢٠٠٩  عبد العزيز الياس عزيز  ٧٠٥

حي  –آرآوك   متزوج  ٢٦/٤/٢٠٠٩  يوسف شابا  ٧٠٦
  حزيران١

قتل على يد مسلحين مجهولين ، حينها اقتحموا منزله الكائن في  
ي  ١حي  ات ف ن الطعن دد م ه ع ر تلقي ل اث وك ، فقت ران بكرآ حزي

د ،واص  صدره ن الجس ة م اطق متفرق ن أوالده ومن ان م يب اثن
  .بجروح نقال على اثرها الى المستشفى

  منى متي  ٧٠٧
٢٦/٤/٢٠٠٩  

  عام٥٥عمرها  -متزوجة
وا        حي دوميز –آرآوك  دما اقتحم د مسلحين مجهولين ، عن قتلتا طعنا بالسكين على ي

  ابنة منى متي أعاله –سنة  ٢٣  سوزان  ٧٠٨  .منزلهما في حي دوميز بكرآوك

اريخ    الشيخان -نينوى   سنوات ٥طفل عمره   ١٢/٥/٢٠٠٩  شاولتوني ادور   ٧٠٩ ى بت دما اختف ولين ، بع د مسلحين مجه ى ي وال عل د مقت وج
  .من امام بيته في الشيخان بنينوى ٣/٥/٢٠٠٩

نت مرآونة في موقف للسيارات  قتل اثر انفجار سيارة مفخخة آا  الحمدانية -نينوى   الحمدانية –شرطي   – ١٩٧٨مواليد   ٢٩/٦/٢٠٠٩  موفق يلدا حنا القس  ٧١٠
  .مقابل مستشفى الحمدانية العام في سهل نينوى 

س      ٧١١ ب الق الم حبي د س رائ
قتل اثر انفجار سيارة مفخخة آانت مرآونة في موقف للسيارات    الحمدانية -نينوى   الحمدانية -شرطي  – ١٩٧٥مواليد   ٢٩/٦/٢٠٠٩  موسى

  .ى مقابل مستشفى الحمدانية العام في سهل نينو

قتل اثر انفجار سيارة مفخخة آانت مرآونة في موقف للسيارات    الحمدانية -نينوى   الحمدانية -حارس  – ١٩٧٤مواليد   ٢٩/٦/٢٠٠٩  صهيب قريو بهنام حيصا  ٧١٢
  .مقابل مستشفى الحمدانية العام في سهل نينوى 

قتل اثر انفجار سيارة مفخخة آانت مرآونة في موقف للسيارات    الحمدانية -وى نين  الحمدانية –طفل  – ٢٠٠٤مواليد   ٢٩/٦/٢٠٠٩  رامي نجاح يوسف ششا  ٧١٣
  .مقابل مستشفى الحمدانية العام في سهل نينوى 



 

  ١٢/٧/٢٠٠٩  عزيز رزقو نيسان البيداري  ٧١٤

زوج   رة -مت دير دائ ي  م ة ف ة المالي الرقاب
ات    ة المخصص ى بمتابع ي تعن وك الت آرآ

واب صرفها في    دوائ  المالية واب ر الرسمية  ال
  والمشاريع التي تنفذ في المحافظة

  دوميز -آرآوك 

ى        ه ال ا هو وابنت ان ذاهب دما آ قتل على يد مسلحين مجهولين عن
مقر عمله في دائرة الرقابة المالية في حي الدوميز جنوب شرقي 
يارته     ن س وه م لحين وانزل ن المس ة م ه مجموع ة، فاوقف المدين

ه   رصاصة، و ٣٠الحكومية واطلقوا عليه  ا ابنت ترآوه ومضوا ام
  .فبقيت في السيارة لحين مغادرة المسلحين موقع الحادث

  الموصل -نينوى   يعمل في مصنع الموصل للمشروبات الغزية  ٢٦/٧/٢٠٠٩  عالء بشير نجم حتاوي  ٧١٥
وا          د مسلحين مجهولين بواسطة مسدس ، حيث دخل ى ي قتل عل

تقلون مجمو      انوا يس ه ، وآ ل في ان يعم ذي آ ل ال ن  المعم ة م ع
  .السيارات الصغيرة 

د    ٢٦/٧/٢٠٠٩  آارلو عادل  ٧١٦ ن موالي ب    - ١٩٩٠م ي مكت ل ف يعم
  الغدير - بغداد   مستلزمات مكتبية في شارع الصناعة

ة شارع الصناعة وهو من       قتل اثر عملية سطو مسلح في منظق
ى شرآة   منطقة الغدير في بغداد سكنة   الجديدة ،عند مراجعته ال

ك     النبال للحواالت ال ذه الشرآة في ذل مالية والصيرفة تعرضت ه
  .الى عملية سطو مسلح  اليوم

  آرآوك  اطفال ٣متزوج وله   ١٨/٨/٢٠٠٩  صباح داود عسكر  ٧١٧
دآتور سعد    قتل على يد مسلحين مجهولين ، عندما حاول انقاذ ال
راد   آورآيس من محاولة اختطافه في آرآوك، ظنا منه انه احد اف

  .عائلته

ر       نينوى  من اهالي نينوى  ٧/٩/٢٠٠٩  سالم برجو  ٧١٨ ه في الموصل، وعث قتل على يد مسلحين مجهولين بعد اختطاف
  .على جثته بعد شهر ونصف من اختطافه

  ٥/١٠/٢٠٠٩  عماد ايليا عبد الكريم  ٧١٩
ر  ل     ٥٥العم وك، يعم الي آرآ ن أه نة ، م س

ه       زوج ول وك، مت رة صحة آرآ موظفا في دائ
  .من االوالد ولد وبنت

  حي المعلمين –آرآوك 

اريخ         ف بت دما اختط ولين بع لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
ل       ٢/١٠/٢٠٠٩ ة آرآوك ، من قب وب مدين في حي المعلمين جن

انوا يسقلون سيارة صالون، وذآرت الشرطة         اربعة مسلحين آ
ة في ساقه ،           ات ناري ار طلق ا آث ان عليه ة آ أن الجث في آرآوك ب

ه اليسرى التي تمزق      ذا  . ت أصابعها  وطعنات بالسكين في قدم ه
  .وقد سبق وآان المقتول مهددا قبل عملية اختطافه



 

  ١٢/١٠/٢٠٠٩  سامر موفق النقار  ٧٢٠

د  تعد  ١٩٧٣موالي ان يس ب وآ و خاط وه
د التثقيف     للزواج، و حاصل على شهادة معه

ل للفلسفة    ٢٠٠٦المسيحي العام  من آلية باب
هادة  ى ش ل عل ا حاص وت، وايض والاله

ة    ي هندس وس ف دبلوم  البكلوري اء وال الكهرب
  .العالي في البرامجيات

  بغداد

ة للجيش العراقي     قتل نتيجة اطالق نار من قبل نقطة تفتيش تابع
في منطقة الغدير ، حينما وصل برفقة خطيبته الى نقطة التفتيش  

 -المحاذية للمرور السريع   " طليطلة"والتي تقع بجانب مدرسة 
دي ب      ه الجن دها اشار الي د   محمد القاسم، وعن التوقف فتوقف وبع

اة  ور النقطة، حرك سيارته وفج ه بالسير وعب ان اشار االخر ل
ود           التوقف فتوقف بشكل سريع اال ان احد الجن ه االخر ب اشار ل

ه  .. اطلق اعيرة نارية في الهواء آتحذير واذا باخر يصوب بندقيت
ي    ات ف ة اطالق ا صلية ليصيبه بثالث ق منه يارة ويطل صوب الس

  .نتشار اجزاء دماغه في السيارة الراس ادت الى ا

  برطلة -نينوى   حماية -شرطي   ١٥/١٠/٢٠٠٩  بشار سمير  ٧٢١

يس       ن رئ ل م ال آ ة اغتي ي محاول فة، ف وة ناس ار عب ل بانفج قت
انوا    دما آ ة، عن دير الناحي ة وم ة برطل دي لناحي س البل المجل

من اجتماع مع وزير التخطيط لمناقشة الخطة الخمسية      عائدين
  .في الموصل

دما       حي التحرير –الموصل   طالب اعدادية –سنة  ١٦العمر   ١٣/١١/٢٠٠٩  رامي خاجيك  ٧٢٢ ة، عن قتل على يد مسلحين مجهولين ، يستقلون سيارة مدني
  .فتحوا النار عليه واردوه قتيال أمام منزله بالموصل

  ٩/١٢/٢٠٠٩  رانكو نجيب بطرس  ٧٢٣
ر  ن العم رينات م ة العش ي بداي اب ف  –ش

  باطنايا -نينوى   اشهر ٣متزوج قبل 
رب حي    ديات ق ة البل ي منطق ولين ف لحين مجه د مس ى ي تال عل ق

اري    الق ن طة اط ل ، بواس كر بالموص حب   . الس ة لس ديهما آلي ل
  أعزب -شاب في مقتبل العمر   ريمون نجيب بطرس  ٧٢٤  .وتعتبر مصدر رزقهما) تانكر(المياه الثقيلة 

 ١٧حي  –الموصل   عاما ٣٩العمر   ١٧/١٢/٢٠٠٩  زيد نجيب يوسف  ٧٢٥
  .تموز في الموصل ١٧قتل على يد مسلحين مجهولين في حي   تموز

د   ٢٤/١٢/٢٠٠٩  باسم ايشو حنا  ٧٢٦ ة   - ١٩٨٦موالي الي برطل ن أه ان  –م آ
ا   حي التحرير –الموصل   .يعمل سائقا في معمل خياطة في الموصل ر في       مقتل على يد مسلحين مجهولين أم ه في حي التحري منزل

  .وصلالم

  ١١/١/٢٠١٠  حكمت سعدون  ٧٢٧

د   ٥٣يبلغ من العمر   ١٩٥٧عاما ، من موالي
ه   ك محال     ٣، متزوج ولدي ان ، يمل اوالد وبنت

ادة    ة رأس الج ي منطق راوات ف ع الخض لبي
  .بالموصل

ة رأس    الساعة -الموصل  قتل على يد مسلحين مجهولين ، عندما هاجموه في منطق
  .الجادة بالموصل

  ١٧/١/٢٠١٠  رجيسسعد اهللا ج  ٧٢٨
د  ين    ١٩٥٣موالي دين وبنت ه ول زوج ول ومت

الموصل، ويعمل  –،من سكنة محافظة نينوى 
  .بائعًا للخضراوات

المجموعة  –الموصل 
  الثقافية

اموا    ث ق يارة ، حي تقلون س ولين يس لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
ة   ة المجموع ي منطق داره ف ق ب ه الملتص ام محل ه أم بمهاجمت

  . في الحالبالموصل وأردوه قتيال



 

ام       حي الصديق –الموصل   ، من سكنة الموصل١٩٤٥مواليد   ١٨/١/٢٠٠٩  امجد حازم  ٧٢٩ ه أم اموا بمهاجمت ث ق ولين ، حي لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
  .محله الكائن في حي الصديق وأردوه قتيال

متزوج ولديه أوالد ، يملك  ١٩٥٠من مواليد   ١٩/٢/٢٠١٠  عدنان يعقوب الدهان  ٧٣٠
  الحدباء -الموصل   .لبيع المواد الغذائية اسواقًا

دباء    ن حي الح ه م د اختطاف ولين بع لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
، ووجدت جثته في حي الصديق   ١٣/٢/٢٠١٠بالموصل بتاريخ 
  .١٩/٢/٢٠١٠بالموصل بتاريخ 

حي  -الموصل   متزوج وله اطفال  ١٤/٢/٢٠١٠  ريان سالم بشير  ٧٣١
  المشراق

لين في حي المشراق بمنطقة الزهور  قتل على يد مسلحين مجهو
  .بالموصل

ر     ١٥/٢/٢٠١٠  نجم عبداهللا فتوحي رحيمو  ٧٣٢ ن العم غ م واق،    ٥٠يبل احب اس ًا، ص عام
  شقيق عميد الشرطة المتقاعد عادل فتوحي

 ١٧حي  –الموصل 
  تموز بالموصل ١٧قتل على يد مسلحين مجهولين في حي   تموز

ب ف  ١٦/٢/٢٠١٠  زيا توما سورو  ٧٣٣ ة الهندسة طال ي آلي ة ف ة الثاني ي المرحل
  الموصل  جامعة الموصل

دما     قتل على يد مسلحين مجهولين في حي العربي بالموصل، عن
ى         ه ال د توجه تقلها عن ان يس ي آ يارة الت لحين الس اجم المس ه

  .الجامعة في المجموعة الثقافية

ي     ٧٣٤ ورج يوسف ملك ام ج وس
ة الرابعة،  ١٧/٢/٢٠١٠  جرجور ي المرحل ب ف ةاالدارة طال آلي

  الموصل  واالقتصاد، جامعة الموصل
رب     ة، ق ة الثقافي ي المجموع ولين ف لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
ات     ة الداء احد االمتحان جامعة الموصل، اثناء توجهه الى الجامع

  .المطلوبة

ر   ٨/٢/٢٠١٠  راوند زاآر هيدو  ٧٣٥ ن العم غ م دة   ١٧يبل اء بل ن أبن ًا، م عام
  القوش -نينوى   القوش

وم ، ووجد      قتل  ه بي ور علي ل العث على يد مجهولين، بعدما فقد قب
يدة    ر الس ين دي ور ب وادي المحص ي ال ة ف ه مرمي وال وجثت قت
م       دة، وت ى البل ل المطل عل بألقوش ودير الرهبان هرمز، في الجب
ع        ات ، وقط دة حرب ن بع ار الطع ا آث ث عليه ه، حي ل بجثت التمثي

  .للكفين ، ووريد الرقبة
٧٣٦  

د   ٢٠/٢/٢٠١٠  نعدنان  الدها م ١٩٥٠موالي روف باس باح (، مع ص
  الموصل  ،)الدهان

وم         دما أختطف مساء ي د مسلحين مجهولين ، بع  ١٣قتل على ي
باط   ديق    ٢٠١٠ش ي الص ة ح ي منطق ه ف ى جثت ر عل ، وعث

  .بالموصل وعليها اثار اطالقات نارية

  ايشوع متوآة  ٧٣٧
  
  

٢٣/٢/٢٠١٠  

ة     اهن آنيس وع آ ازن ايش س م د الق وال
    ة للسريان الكاثوليكالطاهر

  
  حي الصحة –الموصل 

ددهم      ولين وع لحين مجه د مس ى ي وا عل اجموا  ٣قتل دما ه ، عن
احتجزوا النساء في       منزلهم الواقع في حي الصحة بالموصل ، ف
ذهب  رقة ال اموا بس ه ، وق وا االب وولدي بخ ، وقتل المط

  .والمجوهرات للعائلة والذوا بالفرار

قي  باسم ايشوع متوآة  ٧٣٨ ة     ش اهن آنيس وع آ ازن ايش س م ق الق
  الطاهرة للسريان الكاثوليك

ة       مخلص ايشوع متوآة  ٧٣٩ اهن آنيس وع آ ازن ايش س م قيق الق ش
  الطاهرة للسريان الكاثوليك



 

ر    ١٦/٣/٢٠١٠  صباح يعقوب آدم  ٧٤٠ ن العم غ م د    ٥٤يبل ه ول زوج ول ًا، مت عام
  الساعة -الموصل   .واحد ، صاحب محل لعمل الزجاج 

اب    قت  اتم الصوت في ب ولين بمسدس آ د مسلحين مجه ى ي ل عل
اعة    ة الس ي منطق فا ف معون الص ة ش ع  . مدرس ادث وق ي  الح ف

ه   ى    الساعة السابعة والنصف ،عندما آان المجني علي ا ال متوجه
  .الكائن في منطقة الساعة حيث مكان سكنه محل عمله

٧٤١    
ف   م يوس ف هاش ردي

  المحروك

  
   امعة الموصلطالب في ج/  ١٩٧٧  ٢/٥/٢٠١١

  الحمدانية–نينوى 

فة        وات ناس ع عب ة م يارة مفخخ ون س ر مجهول دما فج ل عن قت
ة         ى جامع ه ال ه مع زمالئ متعددة شديدة االنفجار، وهو في طريق

ل  ق موص ى طري ل عل ل  -الموص ا / اربي ايلو بازواي ل س مقاب
  .وبالتحديد بين السيطرتين

ع   ٢٠١٠\٥\٢ ساندي شبيب هادي  ٧٤٢ ة م يارة مفخخ ددة  س فة متع وات ناس عب
 شديدة االنفجار

قره / قضاء الحمدانية 
 قوش

فة     وات ناس ع عب ة م يارة مفخخ ون س ر مجهول دما فج ت عن قتل
ة         ى جامع ه ال ه مع زمالئ متعددة شديدة االنفجار، وهو في طريق

ل  ق موص ى طري ل عل ل  -الموص ا / اربي ايلو بازواي ل س مقاب
  .وبالتحديد بين السيطرتين

  ٢٠/٦/٢٠١٠  ن سفرليفان شمعو  ٧٤٣
ات،    ه أوالد وبن زوج ول ف، مت اء تلكي ن أبن م
ة    ولديه محل لبيع المواد االحتياطية في منطق

  السنك
ه    المشتل - بغداد  قتل على يد مسلحين مجهولين ، بعدما قاموا بالسطو على منزل

  في منطقة المشتل ببغداد ، وأصيبت ابنته الصغيرة في الحادث

د   ٢١/٨/٢٠١٠  لؤي بهنام ساعور  ٧٤٤ ل   - ١٩٧١موالي احب مح زوج وص مت
  الحمدانية -نينوى   ترآيب الزجاج

ام   ن ام وه م دما اختطف ولين بع لحين مجه ة مس د ثالث ى ي ل عل قت
ه    ) بغديدا(محله في بلدته قرقوش  وم اختطاف ، وقتلوه في نفس ي

ه    )قرية حويجة الحصان(في قضاء النمرود  ائهم لذوي ، رغم ادع
ة بلغت    بأنه على قيد الحياة من  ة مالي  ١٥أجل الحصول على فدي

  .الف دوالر تم اعطاؤها لهم

دير مصرف الموصل في      ٨٠العمر   ٢/٩/٢٠١٠  بهنام خضوري مطلوب  ٧٤٥ عاما ، م
ك مع      عنكوا - اربيل   اربيل ى البن قتل على يد مسلحين مجهولين، استطاعوا الدخول ال

  .اسلحتهم وقتله في البنك

  ١٧/١٠/٢٠١٠  بشار الياس عبد المسيح  ٧٤٦
د  از ١٩٧٢موالي ل غ ي معم ًا ف ل حارس ، يعم

وش  ة الق ه   –ناحي زوج ول وى ، مت هل نين س
  ولد وبنت

  القوش -نينوى 
قتل على يد مسلحين مجهولين عندما سطا المسلحون على معمل 
الغ من          ه وسرقة مب ار علي ه واطالق الن ل يدي الغاز وقاموا بتكبي

  .خزنة المعمل والذوا بالفرار

د   االب   ٧٤٧ عد اهللا ابلح ائر س ث
  بغداد  ١٩٧٨مواليد / آاهن آنيسة سيدة النجاة   ٣١/١٠/٢٠١٠  عبدال

بت      فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
وا   ) دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  ، حيث اطلق

داد ،  اة ببغ ام آنيسة سيدة النج اموا بأقتح د ان ق ار ، بع ه الن علي
زو ال    واحتج ن االطف ة م ل الكنيس ة داخ ة رهين ن مئ ر م ا أآث

  .والنساء والشيوخ والشباب



 

ف     ٧٤٨ بيح يوس يم ص االب وس
  بغداد  ١٩٨٣مواليد / آاهن آنيسة سيدة النجاة   ٣١/١٠/٢٠١٠  القس بطرس

بت      فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
راق االسالمية   (المسؤولية الى مايسمى  ة الع وا  ، حي )دول ث اطلق

داد،      اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس اموا بأقتح د ان ق ار، بع ه الن علي
ال     ن االطف ة م ل الكنيس ة داخ ة رهين ن مئ ر م زوا أآث واحتج

  .والنساء والشيوخ والشباب

د   ٣١/١٠/٢٠١٠  سعد أدور الساعاتي  ٧٤٩ يدة / ١٩٦١موالي ة س حايا آنيس ن ض م
  بغداد  الكرادة -النجاة ، بغداد 

ل  د مس ى ي ل عل بت   قت فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت حين مجه
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

د   ٣١/١٠/٢٠١٠  عزيز ججو متي الميزي  ٧٥٠ ن/  ١٩٦٠موالي يدة    م ة س حايا آنيس ض
  بغداد  الكرادة -النجاة ، بغداد 

بت      فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  وخ والشبابرهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشي

د اهللا     ٧٥١ باح عب د اهللا ص عب
د   ٣١/١٠/٢٠١٠  الحداد يدة   /  ١٩٧٥موالي ة س حايا آنيس ن ض م

  بغداد  الكرادة -النجاة ، بغداد 

بت      فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

اة    يدة النج ة س ام آنيس ة      بأقتح ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج ببغ
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

د   ٣١/١٠/٢٠١٠  وامق صباح عبد اهللا حداد  ٧٥٢ يدة   /  ١٩٨٥موالي ة س حايا آنيس ن ض م
  بغداد  الكرادة -النجاة ، بغداد 

بت      فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
اموا   )دولة العراق االسالمية (سمى المسؤولية الى ماي د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

اني   ٧٥٣ ل ج هيلة روفائي س
د   ٣١/١٠/٢٠١٠  الجراح يدة   /  ١٩٤٠موالي ة س حايا آنيس ن ض م

  دبغدا  الكرادة -النجاة ، بغداد 

ة ناسفة نسبت  دون احزم ولين يرت د مسلحين مجه ى ي ت عل قتل
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

د   ٣١/١٠/٢٠١٠  فادي صباح ادور بحودا  ٧٥٤ يدة   /  ١٩٨٣موالي ة س حايا آنيس ن ض م
  بغداد  الكرادة -النجاة ، بغداد 

بت      فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  طفال والنساء والشيوخ والشبابرهينة داخل الكنيسة من اال



 

د   ٣١/١٠/٢٠١٠  ميالد نزار جميل مطلوب  ٧٥٥ يدة   /  ١٩٨٤موالي ة س حايا آنيس ن ض م
  بغداد  الكرادة -النجاة ، بغداد 

بت      فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة س   ام آنيس ة     بأقتح ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

د   ٣١/١٠/٢٠١٠  نزار جميل مطلوب  ٧٥٦ يدة   /  ١٩٥٧موالي ة س حايا آنيس ن ض م
  بغداد  الكرادة -النجاة ، بغداد 

بت      فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
اموا   )دولة العراق االسالمية (ايسمى المسؤولية الى م د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

د   ٣١/١٠/٢٠١٠  بسام عدنان جميل الخوري  ٧٥٧ يدة   /  ١٩٧٦موالي ة س حايا آنيس ن ض م
  بغداد  الكرادة -النجاة ، بغداد 

بت      فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

لمان   ٧٥٨ د س د االح دى عب ن
د   ٣١/١٠/٢٠١٠  عناني يدة   /  ١٩٤٢موالي ة س حايا آنيس ن ض م

  بغداد  النجاة ، بغداد الكرادة

ة ناسفة نسبت  دون احزم ولين يرت د مسلحين مجه ى ي ت عل قتل
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  الطفال والنساء والشيوخ والشبابرهينة داخل الكنيسة من ا

د   ٣١/١٠/٢٠١٠  أثيل نجيب عبودي ال منير  ٧٥٩ يدة   /  ١٩٧١موالي ة س حايا آنيس ن ض م
  بغداد  الكرادة -النجاة ، بغداد 

بت      فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ام آني ة       بأقتح ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س س
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

د   ٣١/١٠/٢٠١٠  فادي سمير حبيب عمسو  ٧٦٠ يدة   /  ١٩٩٠موالي ة س حايا آنيس ن ض م
  بغداد  الكرادة -النجاة ، بغداد 

بت      فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
اموا   )دولة العراق االسالمية (ية الى مايسمى المسؤول د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

د   ٣١/١٠/٢٠١٠  صباح متي بطرس حمامي  ٧٦١ يدة   /  ١٩٥٥موالي ة س حايا آنيس ن ض م
  بغداد  الكرادة -النجاة ، بغداد 

بت      فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب



 

د     ٧٦٢ د االح رجيس عب صالح ج
د   ٣١/١٠/٢٠١٠  قاقو يدة   /  ١٩٥٨موالي ة س حايا آنيس ن ض م

  بغداد  الكرادة -النجاة ، بغداد 

بت      فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  ة من االطفال والنساء والشيوخ والشبابرهينة داخل الكنيس

د   ٣١/١٠/٢٠١٠  نداء حميد اصطيفان حنى  ٧٦٣ يدة   /  ١٩٥٧موالي ة س حايا آنيس ن ض م
  بغداد  الكرادة -النجاة ، بغداد 

ة ناسفة نسبت  دون احزم ولين يرت د مسلحين مجه ى ي ت عل قتل
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ا ة       بأقتح ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س م آنيس
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

د   ٣١/١٠/٢٠١٠  جورج ايوب طوبيا  ٧٦٤ يدة   /  ١٩٥٧موالي ة س حايا آنيس ن ض م
  بغداد  الكرادة -النجاة ، بغداد 

بت      فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
اموا   )دولة العراق االسالمية (لية الى مايسمى المسؤو د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

د    ٣١/١٠/٢٠١٠  نبيل الياس سمعان  ٧٦٥ اة ،    / موالي يدة النج ة س حايا آنيس ن ض م
  غدادب  ١٩٦٣الكرادة  -بغداد 

بت      فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

د مو  ٣١/١٠/٢٠١٠  سهم عدنان سعدو  ٧٦٦ يدة   /  ١٩٨٩الي ة س حايا آنيس ن ض م
  بغداد  الكرادة -النجاة ، بغداد 

بت      فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  والنساء والشيوخ والشباب رهينة داخل الكنيسة من االطفال

د   ٣١/١٠/٢٠١٠  ثامر آامل اوسي  ٧٦٧ يدة   /  ١٩٥٥موالي ة س حايا آنيس ن ض م
  بغداد  الكرادة -النجاة ، بغداد 

بت      فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

اة     يدة النج ة س ام آنيس ة     بأقتح ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج ببغ
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

د   ٣١/١٠/٢٠١٠  عمر ثامر آامل اوسي  ٧٦٨ يدة   /  ١٩٨٨موالي ة س حايا آنيس ن ض م
  بغداد  الكرادة -النجاة ، بغداد 

بت      فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
اموا   )ولة العراق االسالمية د(المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب



 

  بغداد  من ضحايا آنيسة سيدة النجاة ، بغداد  ٣١/١٠/٢٠١٠  يونان آورآيس الساعور  ٧٦٩

دون    ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل بت  قت فة نس ة ناس احزم
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

ورآيس    ٧٧٠ ان آ ان يون ج
  بغداد  غدادمن ضحايا آنيسة سيدة النجاة ، ب  ٣١/١٠/٢٠١٠  الساعور

بت      فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

  بغداد  من ضحايا آنيسة سيدة النجاة ، بغداد  ٣١/١٠/٢٠١٠  ريتا متي آورآيس زورا  ٧٧١

ة ناسفة نسبت  دون احزم ولين يرت د مسلحين مجه ى ي ت عل قتل
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  لشيوخ والشبابرهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء وا

من ضحايا آنيسة سيدة / اشهر  ٤طفل عمره   ٣١/١٠/٢٠١٠  ساندرو جان يونان ساعور  ٧٧٢
  بغداد  الكرادة -النجاة ، بغداد 

بت      فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

اة    يدة النج ة س ام آنيس ة      بأقتح ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج ببغ
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

د   ٣١/١٠/٢٠١٠  مها ناصيف بنو  ٧٧٣ يدة   /  ١٩٥٥موالي ة س حايا آنيس ن ض م
  بغداد  الكرادة -النجاة ، بغداد 

ة ناسفة نسبت  دون احزم ولين يرت د مسلحين مجه ى ي ت عل قتل
اموا   )العراق االسالمية  دولة(المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

د   ٣١/١٠/٢٠١٠  سالم اديب  ٧٧٤ يدة   /  ١٩٨٠موالي ة س حايا آنيس ن ض م
  بغداد  الكرادة -النجاة ، بغداد 

ول   لحين مجه د مس ى ي ل عل بت   قت فة نس ة ناس دون احزم ين يرت
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

د   ٣١/١٠/٢٠١٠  وسام اديب  ٧٧٥ يدة   /  ١٩٨٥موالي ة س حايا آنيس ن ض م
  بغداد  الكرادة -لنجاة ، بغداد ا

بت      فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب



 

د   ٣١/١٠/٢٠١٠  ز وعد اهللا قزازيفائ  ٧٧٦ يدة   /  ١٩٧٠موالي ة س حايا آنيس ن ض م
  بغداد  الكرادة -النجاة ، بغداد 

بت      فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة        ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس  بأقتح
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

داد     ٣١/١٠/٢٠١٠  عدي زهير مارزينا عرب  ٧٧٧ اة ، بغ يدة النج ة س حايا آنيس ن ض  -م
  بغداد  الكرادة

بت      فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة        بأقت ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس ح
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

د   ٣١/١٠/٢٠١٠  ادم عدي زهير مازينا عرب  ٧٧٨ يدة   /  ٢٠٠٧موالي ة س حايا آنيس ن ض م
  بغداد  الكرادة -النجاة ، بغداد 

فة ن    ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل بت قت س
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

ولص    ٧٧٩ ور ب ام منص بهن
د   ٣١/١٠/٢٠١٠  موميكا يدة   /  ١٩٥٠موالي ة س حايا آنيس ن ض م

  بغداد  الكرادة -غداد النجاة ، ب

بت      فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

د   ٣١/١٠/٢٠١٠  رجوايوب عدنان ب  ٧٨٠ يدة   /  ١٩٨٣موالي ة س حايا آنيس ن ض م
  بغداد  الكرادة -النجاة ، بغداد 

بت      فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  لكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشبابرهينة داخل ا

د   ٣١/١٠/٢٠١٠  فارس نجيب فيليب حناوي  ٧٨١ يدة   /  ١٩٦٥موالي ة س حايا آنيس ن ض م
  بغداد  الكرادة -النجاة ، بغداد 

بت      فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة        بأ ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس قتح
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

د   ٣١/١٠/٢٠١٠  فيفين ناصر مارو  ٧٨٢ يدة   /  ١٩٣٠موالي ة س حايا آنيس ن ض م
  بغداد  الكرادة -النجاة ، بغداد 

ة ناسفة نسبت  دون احزم ولين يرت د مسلحين مجه ى ي ت عل قتل
اموا   )دولة العراق االسالمية (لمسؤولية الى مايسمى ا د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب



 

اس     ٧٨٣ ليم الي يل س ازن فض م
د   ٣١/١٠/٢٠١٠  محروق يدة   /  ١٩٤٩موالي ة س حايا آنيس ن ض م

  بغداد  الكرادة -اد النجاة ، بغد

بت      فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

د   ٣١/١٠/٢٠١٠  رغدة وفي بشارة  ٧٨٤ يدة   /  ١٩٨٨موالي ة س حايا آنيس ن ض م
  بغداد  الكرادة -النجاة ، بغداد 

ة ناسفة نسبت  دون احزم ولين يرت د مسلحين مجه ى ي ت عل قتل
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  نيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشبابرهينة داخل الك

د   ٣١/١٠/٢٠١٠  عدنان جميل الخوري  ٧٨٥ يدة   /  ١٩٣٤موالي ة س حايا آنيس ن ض م
  بغداد  الكرادة -النجاة ، بغداد 

بت      فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ام  ة       بأقتح ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س آنيس
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

د   ٣١/١٠/٢٠١٠  بهنان ميخائيل آافي الموت  ٧٨٦ يدة   /  ١٩٥٨موالي ة س حايا آنيس ن ض م
  بغداد  الكرادة -النجاة ، بغداد 

بت     فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل  قت
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

د   ٣١/١٠/٢٠١٠  آرستين نبيل طوبيا آتناوي  ٧٨٧ يدة   /  ١٩٩٨موالي ة س حايا آنيس ن ض م
  بغداد  الكرادة -اد النجاة ، بغد

ة ناسفة نسبت  دون احزم ولين يرت د مسلحين مجه ى ي ت عل قتل
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

داد     ٣١/١٠/٢٠١٠  ابلحد عبدال رائد سعد اهللا  ٧٨٨ اة ، بغ يدة النج ة س حايا آنيس ن ض  -م
  بغداد  الكرادة

بت      فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  ة من االطفال والنساء والشيوخ والشبابرهينة داخل الكنيس

رحيم      ٧٨٩ د ال ازم عب زار ح ن
د   ٣١/١٠/٢٠١٠  الصائغ يدة   /  ١٩٦٧موالي ة س حايا آنيس ن ض م

  بغداد  الكرادة -النجاة ، بغداد 

بت      فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة        ب ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس أقتح
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب



 

داد     ٣١/١٠/٢٠١٠  فادي الياس  ٧٩٠ اة ، بغ يدة النج ة س حايا آنيس ن ض  -م
  بغداد  الكرادة

بت      فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
اموا   )دولة العراق االسالمية ( المسؤولية الى مايسمى د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

داد     ٣١/١٠/٢٠١٠  نذير عبد االحد عناي  ٧٩١ اة ، بغ يدة النج ة س حايا آنيس ن ض  -م
  بغداد  الكرادة

لحين مجه   د مس ى ي ل عل بت   قت فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

د   ٣١/١٠/٢٠١٠  فارس نلسن باآوس  ٧٩٢ حايا آنيس  /  ١٩٧٧موالي ن ض يدة م ة س
  بغداد  الكرادة -النجاة ، بغداد 

بت      فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

د   ٣١/١٠/٢٠١٠  سهامة شعيا  ٧٩٣ يدة   /  ١٩٦٤موالي ة س حايا آنيس ن ض م
  بغداد  الكرادة -النجاة ، بغداد 

ة ناسفة نسبت  دون احزم ولين يرت د مسلحين مجه ى ي ت عل قتل
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة        ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس  بأقتح
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

داد     ٣١/١٠/٢٠١٠  رواء  ٧٩٤ اة ، بغ يدة النج ة س حايا آنيس ن ض  -م
  بغداد  الكرادة

ة ناسفة نسبت  دون احزم ولين يرت د مسلحين مجه ى ي ت عل قتل
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع
يدة    ة س ام آنيس ة     بأقتح ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ النج

  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

داد     ٣١/١٠/٢٠١٠  سهام صليوة  ٧٩٥ اة ، بغ يدة النج ة س حايا آنيس ن ض  -م
  بغداد  الكرادة

ة ناسفة نسبت  دون احزم ولين يرت د مسلحين مجه ى ي ت عل قتل
اموا   )سالمية دولة العراق اال(المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

داد     ٣١/١٠/٢٠١٠  سعد توما  ٧٩٦ اة ، بغ يدة النج ة س حايا آنيس ن ض  -م
  بغداد  الكرادة

بت     فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل  قت
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب



 

داد     ٣١/١٠/٢٠١٠  حكمت عزيز وفاق  ٧٩٧ اة ، بغ يدة النج ة س حايا آنيس ن ض  -م
  بغداد  الكرادة

ل ع بت    قت فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  رهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشباب

حايا آ  ٣١/١٠/٢٠١٠  سهان صف عبد اهللا  ٧٩٨ ن ض داد  م اة ، بغ يدة النج ة س  -نيس
  بغداد  الكرادة

بت      فة نس ة ناس دون احزم ولين يرت لحين مجه د مس ى ي ل عل قت
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  ابرهينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشب

داد     ٣١/١٠/٢٠١٠  سهام ميخائيل جرجيس  ٧٩٩ اة ، بغ يدة النج ة س حايا آنيس ن ض  -م
  بغداد  الكرادة

ة ناسفة نسبت  دون احزم ولين يرت د مسلحين مجه ى ي ت عل قتل
اموا   )دولة العراق االسالمية (المسؤولية الى مايسمى  د ان ق ، بع

ة         ن مئ ر م زوا أآث داد، واحتج اة ببغ يدة النج ة س ام آنيس بأقتح
  ينة داخل الكنيسة من االطفال والنساء والشيوخ والشبابره

د   ٧/١١/٢٠١٠  لؤي دانيال يعقوب  ٨٠٠ ات،    ١٩٦١موالي ة بن ه ثالث زوج ول ، مت
  برطلة -نينوى   يعمل آاسب

داد داخل  ي حي السعدون ببغ ولين ف د مسلحين مجه ى ي ل عل قت
ة      ي منطق ذي أصيب ف ديقه ال و وص كنها ه ان يس ي آ قة الت الش

بًا     الرأس اصا ان يعمل آاس ة، وآ بات بليغة، وهو من اهالي برطل
  .في بغداد

٨٠١  
اطق     ٦مقتل   ١٠/١١/٢٠١٠  أشخاص ٦مقتل   ٨٠٦ ازلهم في من أشخاص بتفجير من

ا، نسب      بغداد  )آمب سارة، المنصور(مختلفة من بغداد  قتلوا بتفجير منازلهم بواسطة عبوات ناسفة زرعت فيه
  .سالميةالعمل الى مايسمى دولة العراق اال

  حي الزهراء -الموصل  سنة ٣٠عمره   ١٥/١١/٢٠١٠  نبيل غانم شفو  ٨٠٧
وا     قتل باسلحة آاتمة للصوت ، من قبل مسلحين مجهولين ، دخل
راء   ي الزه ي ح ة ف رطة  الوطني دون زي الش م يرت ه وه منزل

  .بالموصل

ه في حي          اءحي الزهر -الموصل  )ابو شانت(معوق ، معروف   ١٥/١١/٢٠١٠  نشوان خضر منصور  ٨٠٨ اجموا منزل دما ه قتل على يد مسلحين مجهولين ، عن
  ..الزهراء بالموصل

  .قتل بواسطة تفجير عبوة الصقة وضعت في سيارته  بغداد  تفجير عبوة الصقة بسيارته  ١٥/١١/٢٠١٠  زياد طارق شاآر ستو  ٨٠٩

  قاروط رعد حنا آورآيس  ٨١٠

٢١/١١/٢٠١٠  

ره  ي   ٤١عم عد ف قيقه س ع ش ل م نة ، يعم س
بابيك   ل الش ص لعم دادة ، مخص ل للح مح

اب         الموصل -نينوى   واالبواب ة صناعة وادي عك قتال على يد مسلحين مجهولين في منطق
  .غرب الموصل

  قاروط سعد حنا آورآيس  ٨١١
ره  ي   ٤٧عم عد ف قيقه س ع ش ل م نة ، يعم س

بابيك   ل الش ص لعم دادة ، مخص ل للح مح
  واالبواب



 

حي  –الموصل   عاما، صاحب اسواق ٢٦عمره   ٣٠/١١/٢٠١٠  فادي وليد جبرائيل  ٨١٢
  القادسية

ة   قتل على يد مسلحين مجهولين ، عندما تعرضت االسواق التابع
  .له في حي القادسية شرقي الموصل، الى هجوم مسلح

  حكمت جبوري نعوم  ٨١٣
٥/١٢/٢٠١٠  

د  ة اوالد /  ١٩٣٢موالي ه ثالث لدي
دا ) جابر،سعد،ميادة( ادة في نيوزلن سعد ومي
  البلديات - بغداد   جابر في اربيلو

ددهم  غ ع ولين يبل د مسلحين مجه ى ي ًا بالسكين عل تال ذبح ، ٣ق
ا      دما آان ة، عن يستقلون دراجات نارية ، حسب المصادر الحكومي
ي        يش ف ال للع تعدادا لالنتق ع اس ا للبي ات منزلهم ان حاج يعرض
د استهداف        داد وتزاي ة في بغ اربيل  بسبب تردي الظروف االمني

  .يحييينالمس
  زوجة حكمت جبوري اعاله/ ١٩٣٨مواليد   سميرة صبري انطوان  ٨١٤
اة      ٩/١٢/٢٠١٠  فرانك نجيب بطرس  ٨١٥ حب المي ية لس يارة حوض ك س دهما يمل اح

ا في حي        الموصل  الثقيلة ى جثتيهم ر عل قتال على يد مسلحين مجهولين، وقد عث
  ريمون نجيب بطرس  ٨١٦  .البلديات بالموصل ، وعليها اطالقات نارية

  فوزي ميرزا  ٨١٧
  الغدير - بغداد   من سكنة منطقة الغدير  ٣٠/١٢/٢٠١٠

ا ،       ام منزلهم وة ناسفة ام قتال عندما فجر مسلحين مجهولين عب
ي      ازلهم ف يحيين ومن ن المس دد م ت ع تهداف طال ة اس ي موج ف

وزي   ٨١٨  .مناطق متفرقة من بغداد ة ف ا زوج ت ميخ جاني
  أعاله

س    ر  ٨١٩ ال الق ا داني اه توم ف
د   ٢/١/٢٠١١  بطرس وث ١٩٦٦موالي ز البح ي مرآ ة ف ، موظف

  الكرادة - بغداد   النفسية والتربوية في جامعة بغداد

ة        ي منطق ا ف وا داره ولبن، اقتحم لحين مجه د مس ى ي ت عل قتل
اطق  ي من ا ف ا وطعنه ا وذبحه اموا بربطه داد ، وق رادة ببغ الك

ود   متفرقة من مناطق جسدها، وسرقوا مقت ة تع نيات مالية وذهبي
  .لها

٨٢٠  
  هجوم مسلح على منزلهم في حي الجهاد  ١٤/٢/٢٠١١  مقتل مسيحين اثنين  ٨٢١

اد      حي الجهاد –بغداد    ي الجه ي ح زلهم ف ون من لحون مجهول اجم مس دما ه تال عن ق
  ببغداد، وقاموا بقتلهما وسرقة محتويات المنزل

  لعمرفي السبعينيات من ا  ٢٣/٢/٢٠١١  يوسف أيشو  ٨٢٢
ه    الكرادة - بغداد    قتل على يد مسلحين مجهولين طعنا بآلة حادة، بعد اقتحام منزل

  .في منطقة الكرادة ببغداد

  ١٦/٥/٢٠١١  اشور يعقوب عيسى  ٨٢٣
وا   اطفين طلب اء، الخ ل بن ف ) ١٠٠(عام ال

ع   ى دف ادرا عل ن ق م يك ه ل ن اقربائ دوالر، وم
  .الف دوالر ٦٠سوى 

  آرآوك

د مسلحين م ى ي ل عل ة قت وم الجمع ه ي د أختطاف ًا بع ولين ذبح جه
ع في   ١٣/٥/٢٠١١ ، ووجدت جثته مرية في منطقة الجسر الراب

ا،     . آرآوك ه دفعه م تستطع عائلت آان الخاطفين قد طلبوا فدية ول
  .وقالت الشرطة بأنهم وجدوا أثار تعذيب على جثته

د   ٣٠/٥/٢٠١١  راآان يعقوب  ٨٢٤ منت  ١٩٥٧موالي دير الس اون م ، مع
اط     الموصل  ية ، متزوجالشمال م الخي ة دورة قاس ي منطق ولين ف لحين مجه د مس ى ي ل عل قت

  .بالموصل

  .احد منتسبي فوج شرطة البصرة  ١٣/٦/٢٠١١  نبراس فاروق يعقوب  ٨٢٥
وج الطوارىء في           البصرة   قتل جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفت ف

  .البصرة



 

  ٢١/٧/٢٠١١  )ام غسان( خاتون شمعون   ٨٢٦
 ٤يات من العمر، متزوجة ولديها في الخمسين
  بنات وولدين

  
  حي السعدون –بغداد 

ى       ادة عل ة ح ربها بأل د ض ولين بع لحين مجه د مس ى ي ت عل قتل
رأسها ، وتم السطو على منزلها وسرقة محتوياته الثمينة ومبلغ 

  .من المال

  حي المصلى –آرآوك   ، يعمل آاسبا ١٩٧١مواليد   ١٨/٨/٢٠١١  زيا عمانوئيل ننو  ٨٢٧
ى    ر عل ولين ، وعث لحين مجه د مس ى ي ا بالرصاص عل ل رمي قت
ة          ة حي المصلى قرب آلي وات الشرطة في منطق جثته من قبل ق

  .القانون شمال آرآوك
  قتل على يد مسلحين مجهولين في مدينة آرآوك  آرآوك  ١٩٥١مواليد   ٣٠/٩/٢٠١١  عمانوئيل حنا بولص  ٨٢٨

د موال  ٢/١٠/٢٠١١  بسام بولص ايشو السناطي  ٨٢٩ ال، ١٩٦٧ي ه خمسة أطف زوج ولدي ،مت
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  قضاء تلكيف –نينوى   حي المثنى بالموصل -يعمل في مطعم آاري 

  عدنان ايليا  ٨٣٠
١٣/١٢/٢٠١١  

د  ي  ١٩٧٧موالي ة ف ل العريق ن العوائ ، م
 ١٧حي  –الموصل   الموصل، متزوج ولديه ولدين

  تموز

لحين مج   د مس ى ي تال عل لحون   ق ام المس ث ق ولين ، حي ه
ديهما      وا ول اجمين ترآ يارتهم وان المه ي س ا ف بمهاجمتهم

دنان   ٨٣١  .واليزالوا على قيد الحياة ل، زوجة ع رغد الطوي
  ايليا اعاله

د  ي  ١٩٨٦موالي ة ف ل العريق ن العوائ ، م
  الموصل

 
 
  
   )اللون االسود ( على ايدي مسلحين مجهولين  واشخصا قتل) ٦٤٨(
  )اللون االزرق ( خصا لقوا حتفهم اثناء تواجدهم في اماآن حدثت فيها انفجارات نفذها مجهولون ش) ١٢٧(
  )اللون االحمر ( بنيران القوات االمريكية او المتعددة الجنسيات  واشخصا قتل) ٢٨(
  )ن االخضر اللو( نتيجة تبادل اطالق النار بين القوات االمريكية ومسلحين او بقصف عشوائي  واشخصا قتل) ٢١(
  )اللون البنفسجي ( اشخاص قتلوا على ايدي قوات الحرس الوطني ) ٧(
  )الملحق ب (  ٩/٤/٢٠٠٣شخصا قتلوا في العمليات العسكرية  قبل  ) ١٠(
   المجموع الكلي ) ٨٤١(
 


