
 [الصفحة االولى]                                                                      

                      

ي تقریر االستجواب التكتیك  

[تم الحجب] من:  

 الى: قوات التحالف 

 الموضوع: تقریر االستجواب التكتیكي

((المولى)): أمیر محمد سعید عبد الرحمن المعتقلاسم   

[تم الحجب] رقم التقریر:  

 الكنیة: ال یوجد 

 شیخ: عدنان حسن

M060108-01 :  المعتقلرقم   

[تم الحجب]اسم المحقق:   

2008كانون الثاني  8الیوم: الخامسة مساءا بتاریخ  \الوقت   

 اللغة المستعملة في االستجواب: العربیة

 المترجم: طوني 

 الخرائط المستعملة: ال یوجد 

 الجزء االول: المعلومات الملتقطة 

2008كانون الثاني  6دقیقة صباحا بتاریخ  37الیوم: الواحدة و \ت الوق -1  

[تم الحجب]الھدف:  \المكان  -2  

على األھداف  في العراق القاعدةأحمد مسؤول في النھایة عن الموافقة على ھجمات مقاتلي استاذ  [تم الحجب]: عتقالظروف اال -3
.المقترحة  

 

 

 

 



 

 [الصفحة الثانیة] 

 الجزء الثاني: االداریات

لمعتقللأ. البیانات الشخصیة   

االسم الكامل: أمیر محمد سعید عبد الرحمن ((المولى)) -1  

الجنسیة: عراقي -2  

القومیة: عربي -3  

التركمانیة (جید)العربیة (اللغة األم)، اإلنجلیزیة (یتقنھا)، اللغات التي یتقنھا ومدى االتقان:  -4  

الموصل  –المحلبیة  \ 1976مكان الوالدة: تشرین األول  \تاریخ  -5  

الجنس: ذكر  -6  

زوجة واحدة –الحالة االجتماعیة: متزوج  -7  

صوفي –سني  –الدیانة: مسلم   -8  

المھنة: امام في جامع الفاروق في الموصل -9  

اداري –مشاة  –جندي  2002-2000الخلفیة العسكریة:  -10  

التحصیل العلمي: ماجستیر في علوم القرآن من جامعة الموصل  -11  

عدد االبناء: ولد واحد وال یوجد بنات  -12  

األوصاف: -ب  

 لون العینین الحالي: بني 

 لون الشعر الحالي: أسود

سم 173الطول الحالي:   

كغم 101الوزن الحالي:   

 العالمات الفارقة: ال یوجد ندوب او وشوم 

 الجزء الثالث: المعلومات المستخرجة:

 الملخص: 

.واإلعالمیین عیینتسمیة عدد من األمراء داخل الموصل من العسكریین واإلداریین واألمنیین والشر [تم الحجب] -  

الحساسة.دولة العراق االسالمیة في الموصل شامال االمراء في المراكز \الھیكل التنظیمي للقاعدة في العراقالمعتقل قدم  -  

دولة العراق االسالمیة.\اسماء االفراد في المستویات االداریة االدنى في القاعدة في العراقالمعتقل قدم  -  

قائمة باسماء االمراء السابقین.المعتقل قدم  -  

 







كغم  59الوزن:   

متوسطالبنیة:   

 لون الشعر: بني غامق 

 تصفیفة الشعر: ممشط إلى الیمین 

 العینین: غیر معروف 

نظارات شمسیة بعض األحیان: یلبس العوینات  

 شعر الوجھ: لحیة خفیفة وشارب 

سروال  \الملبس: دشداشة   

 العالمات الفارقة والندوب والوشوم: ال یوجد 

 المواصفات الممیزة: وجھ دائري

 الحلي: ال یوجد 

أبیضلون البشرة:   

 األسنان: كاملة

 الجنسیة: عراقي

 القومیة: من الموصل

العربیة باللھجة الموصلیةاللغات التي یتقنھا:   

 متزوج: نعم 

 االطفال: ال یوجد

 رقم الھاتف: في دفتر المالحظات 

 

 [الصفحة السادسة]

 عنوان البرید االلكتروني: ال یوجد

 األسلحة: ال یوجد 

 [تم الحجب] 

 العضو:

اإلسم الحقیقي غیر معروف االسم:   

 الكنیة: عامر الشرعي

نب األیسرمركزه في التنظیم: األمیر الشرعي للجا  

 عالقتھ مع مسلحین آخرین: 

32العمر:   



سم 172الطول:   

كغم  59الوزن:   

 البنیة: عادي 

 لون الشعر: اسود مع بعض الشیب 

 تصفیفة الشعر: ممشط إلى الیمین 

 العینین: غیر معروف 

 العوینات: ال یوجد

 شعر الوجھ: لحیة خفیفة وشارب 

سروال  \الملبس: دشداشة   

والندوب والوشوم: ال یوجد العالمات الفارقة    

 المواصفات الممیزة: ال یوجد

 الحلي: ال یوجد 

 لون البشرة: اسمر غامق 

 األسنان: كاملة

 الجنسیة: عراقي

) لیس من الموصل(القومیة: عربي   

العراقیةاللغات التي یتقنھا: العربیة باللھجة   

 متزوج: نعم 

نعم لكن ال یعرف كم طفلاالطفال:   

المالحظات  رقم الھاتف: في دفتر  

 عنوان البرید االلكتروني: ال یوجد

 األسلحة: ال یوجد 

 [تم الحجب] 

 

 العضو:

اإلسم الحقیقي غیر معروف االسم:   

 الكنیة: أبو نور

 مركزه في التنظیم: األمیر الشرعي للجانب األیمن

 عالقتھ مع مسلحین آخرین: 

31-30العمر:   



سم 167الطول:   

كغم  59الوزن:   

 البنیة: ضعیف 

 لون الشعر: اسود 

 [الصفحة السابعة]

غیر معروف تصفیفة الشعر:   

 العینین: اسود

 العوینات: ال یوجد

 شعر الوجھ: لحیة خفیفة وشارب 

 الملبس: بنطال وقمیص

 العالمات الفارقة والندوب والوشوم: ال یوجد ما عدى آثار قلیلة لحب الشباب

 المواصفات الممیزة: آثار قلیلة لحب الشباب

ال یوجد  الحلي:  

 لون البشرة: اسمر غامق 

 األسنان: كاملة

 الجنسیة: عراقي

 القومیة: عربي 

 اللغات التي یتقنھا: العربیة باللھجة العراقیة

 متزوج: نعم 

غیر معروف االطفال:   

ال یوجدرقم الھاتف:   

 عنوان البرید االلكتروني: ال یوجد

 األسلحة: ال یوجد 

 [تم الحجب] 

 العضو:

الحقیقي غیر معروف اإلسم االسم:   

 الكنیة: أبو سعد

 مركزه في التنظیم: قاضي في الجانب األیسر

 عالقتھ مع مسلحین آخرین: 

37العمر:   



سم 180الطول:   

كغم  100الوزن:   

 البنیة: متوسط

 لون الشعر: اسود 

 تصفیفة الشعر: ممشط إلى الیمین 

 العینین: غیر معروف 

 العوینات: ال یوجد

خفیفة وشارب شعر الوجھ: لحیة   

 الملبس: دشداشة

 العالمات الفارقة والندوب والوشوم: ال یوجد  

القامة والمالبس المواصفات الممیزة:   

 الحلي: غیر معروف 

 لون البشرة: اسمر فاتح

 األسنان: كاملة

 الجنسیة: عراقي

 القومیة: من الموصل 

 اللغات التي یتقنھا: العربیة باللھجة الموصلیة

 متزوج: ممكن 

ال: غیر معروف االطف  

 [الصفحة الثامنة] 

 رقم الھاتف: ال یوجد

 عنوان البرید االلكتروني: ال یوجد

 األسلحة: ال یوجد 

 [تم الحجب] 

مقاتال. 30كل شرعي مرتبط بمجموعة من حوالي  اداریا. شرعي من المستوى األدنى 15یوجد داخل الھیئة الشرعیة ما یقرب من   

.عیینمراء الشر ألھو تقدیم المشورة ل المعتقلكان دور   

:ھیكل التنظیم اإلداري في الموصل على النحو التالي  

 

 

 











شغل أبو قبل لقاءه مع علي فیاض.  2007ھذا أبو بشائر حیث كان المعتقل قد إلتقى ھذا الرجل في شھر حزیران من عام 
.2007بشائر منصب والي الموصل لمرة واحدة لكنھ اختفى في آب من عام   

 
 زیدان عبدهللا صالح خلف ((الجبوري)) المكنى بأبو بشائر 

 

خارج الموصل. قتل أثناء مواجھاتھذا أبو عبدهللا الشامي الذي شغل منصب والي الموصل قبل أبو بشائر وقد   

 
 أبو عبدهللا الشامي 

 
 

ومن ثم تم إطالق سراحھ وقد إلتقى والذي كان قد تم إلقاء القبض علیھ أوال من قبل الشرطة العراقیة  ذیفةأبو أحمد أو أبو حھذا 
. تم إعتقال أبو أحمد بعد ذلك من قبل 2007المعتقل بأبو أحمد بعد إطالق سراح أبو أحمد من السجن في آب أو أیلول من العام 

 قوات التحالف.

 
[تم الحجب]  حامد محمد ((الطائي))حارث مؤید   

 
 [ الصفحة الثالثة عشر] 

  
 ھذا ھو أبو نوفل الذي إلتقى بھ المعتقل في شھر آب في الموصل.

 
أمیر سابق في الموصل  –الكنیة: أبو نوفل (معتقل)   

 
 



 ھذا ھو أبو سالم 

 
[تم   نھرین ((الحمداني))أبو نجم عبدهللا حسن صالح والمكنى بأبو سالم أو مدیان أو أبو سفیان أو أبو فاتن أو أبو برزان أو 

 الحجب]
 
 

 ھذا ھو أبو علي 

 
[تم الحجب] محمد عبدهللا حامد المكنى بأبو علي أو أبو أحمد أو أبو علوي ((الجبوري))  

 
 
 
 
 

یشغل منصب والي الموصل.ھذا ھو أبو عمر والذي كان   

 
[تم الحجب] عبد العزیز علي عمر علي ((الخفاجي))  

 
 

 [الصفحة الرابعة عشر] 
ھذا ھو علي فیاض. كان المعتقل قد التقى بعلي فیاض في بیتھ في عدة مناسبات. إبنة علي فیاض متزوجة من أبو عبدهللا 

 الشامي.

 



[تم الحجب]  علي فیاض عبید علي ((الدلیمي))  
 
 

قوات التحالف.  قتل أثناء مواجھات معذا ھو أبو فؤاد والذي كان یشغل منصب األمیر العسكري العام قبل أن یھ  

 
[تم الحجب]  ود اسماعیل والمكنى بأبو مروة أو فؤاد أو صباح یونس شھابممحمود مح  

 
أسمائھم: تالیةلم یستطیع المعتقل التعرف على صور االشخاص ال  

.الخاتونيأبو بكر   
[تم الحجب] خضیر عبد الكریم خلف عثمان والمكنى بأبو جعفر أو أبو عبد الكریم ((الججاري))  

[تم الحجب] جاسم محمد حامد والمكنى بأبو محمد أو أبو سفیان ((الرشیدي))  
[تم الحجب]  نوفل عطیة إبراھیم نزال ((الجحیشي))  
[تم الحجب]  ماھرعطیة إبراھیم نزال ((الجحیشي))  

[تم الحجب] براھیم عطیة إبراھیم نزال ((الجحیشي))إ  
[تم الحجب] صدام عطیة إبراھیم نزال ((الجحیشي))  

[تم الحجب] خالد إبراھیم نزال ((الجحیشي))  
[تم الحجب]  یاسر سالم خالد إبراھیم ((العبیدي))  

[تم الحجب]  إبراھیم ((العبیدي)) لیلمحمد سالم خ  
[تم الحجب]  ((الحیالي))عمار علي خضیر إسماعیل   

 محمد طالب عبد القادر والمكنى بلؤي أو یوسف ((العبیدي)). 
 طالب عبد القادر والمكنى بأبو محمد ((العبیدي)) 

[تم الحجب] محمد قاسم محمد ((الحمداني))  
[تم الحجب]  ربیع ثامر أحمد حسین ((العنزي))  

[تم الحجب] دعبد هللا أو رع صافي والمكنى بأبو یحیى أو محمود مصلط  
أبو سمیة ((السالمي)). أو طارق طارقأبو عزیز كساب عبد سایر والمكنى ب  

 [الصفحة الخامسة عشر] 
 

 الجزء الرابع: المالحظات: 
 

 [تم الحجب] 
 
 


