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გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე,  
ვებ–გვერდი, 26/01/2012 
 

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 
ბრძანება №0112/25-1 

2012 წლის 25 იანვარი 

ქ. თბილისი 

„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს 
ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის  2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 

ბრძანების დანართებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე  

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს 
კანონის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:  

1. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს 
ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების 
(სსმ IV, №32, 02.11.06) №2 დანართს, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც 
შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, დაემატოს ამ ბრძანების 
№1 დანართში მოცემული მონაცემები. 

2. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს 
ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების 
(სსმ IV, №32, 02.11.06) №2 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც 
შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ნომრები 8, 9, 11, 15, 19, 
20, 22, 24, 31, 35, 43, 51, 53, 55, 60, 61, 63, 71, 73, 101, 108, 110, 115, 118, 130, 141, 149, 158, 165, 
166, 177, 186, 190, 208, 215, 216, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 231, 232, 234, 235, 236, 240, 
241, 242, 243, 244, 249, 254 და 257 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №2 დანართში მოცემული 
რედაქციით. 

3. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს 
ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების 
(სსმ IV, №32, 02.11.06) №3 დანართში, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, 
რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან, 
ნომრები 2, 3, 7, 10, 12, 20, 30, 35, 36, 39, 41, 42, 44, 54, 64, 68, 70, 71, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 88, 89, 90, 94, 108, 109, 110, 111, 115, 117, 119, 120, 125, 126 და 128 ჩამოყალიბდეს ამ 
ბრძანების №3 დანართში მოცემული რედაქციით.  

4. „ტერორისტთა და ტერორიზმიას ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს 
ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების 
(სსმ IV, №32, 02.11.06) №2 დანართიდან, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, 
რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ამოღებულ 
იქნეს ნომერი 84. 

5. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს 
ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების 
(სსმ IV, №32, 02.11.06) №3 დანართიდან, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, 
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რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან, 
ამოღებული იქნეს ნომრები 53, 58, 59, 60, 62 და 63. 

6. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
 

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსი  მ. როინიშვილი 



 3

  
                       
                                                                                                                                                                დანართი №1 
                         ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან 
 

№ 

 
პირადი ინფორმაცია 
(სახელ(ებ)ი, დაბ. 
თარიღი და ადგილი, 
ეროვნება/მოქალაქეობა) 

ფსევდონიმ(ებ)ი, 
ზედმეტი სახელ 
(ებ)ი 
 

პასპორტის 
მონაცემები, 
პირადი ნომერი 
 

 
მისამართ(ებ)ი, 
შესაძლო 
ადგილსამყოფე
ლი 
 

სიაში 
შეყვანის 
თარიღი 
 

სხვა 
ინფორმაცია 

1 2 3 4 5 6 7 
285 სახელები: 

1. ფრიცი (FRITZ) 
2. მარტინი (MARTIN) 
3. გელოვიჩი 
(GELOWICZ) 
4.  
დაბ.თარიღი: 01.09.79 
დაბ.ადგილი: მიუნხენი, 
გერმანია (Munich, 
Germany) 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
გერმანელი 
 
  

ა) რობერტ კონარსი 
(Robert Konars) 
დაბ. თარიღი: 
10.04.79 
დაბ. ადგილი: 
ლიეჟი, ბელგია 
(Liege, Belgium); 
ბ) მარკუს გებერტი 
(Markus Gebert); 
გ) მალიკი (Malik); 
დ) ბენზლი (Benzl); 
ე) ბენტლი (Bentley). 
 

პასპორტის 
მონაცემები: 
გერმანიის 
პასპორტი: 
7020069907 
გაცემის 
ადგილი: 
ულმი, გერმანია 
(Ulm, Germany) 
მოქმედების 
ვადა: 
11.05.10 
პირადი ნომერი: 
გერმანიის 
ფედერალური 
პირადობის 
მოწმობა: 
7020783883 
გაცემის 
ადგილი: 
ულმი, გერმანია 
(Ulm, Germany) 
მოქმედების 
ვადა: 
10.06.08 
 

ა) ციხე, გერმანია 
(2007 წლის 
სექტემბრიდან); 
ბ) 20 ბოფინგერ 
ვეგი 20, 89075, 
ულმი, გერმანია 
(Böfinger Weg 20,  
89075 Ulm, 
Germany) 
(ყოფილი 
მისამართი) 
 

27.10.08 
(ცვლილებები 
13.12.11) 
 
 
 
 
 

აქვს კავშირი 
the Islamic Jihad 
Union (IJU)-
თან, რომელიც, 
ასევე, 
ცნობილია, 
როგორც Islamic 
Jihad Group.  
აქვს კავშირი 
დანიელ 
მარტინს 
შნაიდერსა 
(Daniel Martin 
Schneider) 
 და ადემ 
უილმაზთან 
(Adem Yilmaz). 
2010 წლის 
ივნისიდან 
იმყოფება 
პატიმრობაში 
გერმანიაში.  

286 სახელები: 
1. დანიელი (DANIEL) 
2. მარტინი (MARTIN) 
3.შნაიდერი (SCHNEIDER) 
4.  
დაბ.თარიღი: 09.10.85 
დაბ.ადგილი: 
ნოინკირხენი (საარი), 
გერმანია (Neunkirchen 
(Saar), Germany) 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
გერმანელი  
  

აბდულაჰი (Abdullah) 
 

პასპორტის 
მონაცემები: 
გერმანიის 
პასპორტი: 
№2318047793 
გაცემის 
ადგილი: 
ფრიდრიხშტალი
, გერმანია 
(Friedrichsthal, 
Germany) 
გაცემის თარიღი: 
17.05.06 

ა) ციხე, გერმანია 
(2007 წლის 
სექტემბრიდან);  
ბ) 
პეტრუსშტრასე 
32, 66125, 
ჰერენზორი, 
დუდვაილერი, 
საარბრიუკენი, 
გერმანია 
(Petrusstrasse 32, 
66125 
Herrensohr, 

27.10.08 
(ცვლილებები 
13.12.11) 

აქვს კავშირი 
the Islamic Jihad 
Union (IJU)-
თან, რომელიც, 
ასევე, 
ცნობილია, 
როგორც Islamic 
Jihad Group.  
აქვს კავშირი 
ფრიც მარტინ 
გელოვიჩსა 
(Fritz Martin 
Gelowicz) და 
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მოქმედების 
ვადა:  
16.05.11 
პირადი ნომერი: 
გერმანიის 
ფედერალური 
პირადობის 
მოწმობა: 
№2318229333 
გაცემის 
ადგილი: 
ფრიდრიხშტალი
, გერმანია 
(Friedrichsthal, 
Germany) 
გაცემის თარიღი: 
17.05.06 
მოქმედების 
ვადა:  
16.05. 11 
(გაცხადებულია, 
როგორც 
დაკარგული). 

Dudweiler, 
Saarbrücken, 
Germany) 
(ყოფილი 
მისამართი) 
 

ადემ 
უილმაზთან 
(Adem Yilmaz). 
2010 წლის 
ივნისიდან 
იმყოფება 
პატიმრობაში 
გერმანიაში. 

287 სახელები: 
1. ადემი (ADEM) 
2. უილმაზი (YILMAZ) 
3.  
4.  
დაბ.თარიღი: 04.11.78 
დაბ.ადგილი: ბაიბურთი, 
თურქეთი (Baiburt, 
Turkey) 
ეროვნება/მოქალაქეობა 
თურქი 
  

ტალა (Talha) 
 

პასპორტის 
მონაცემები: 
თურქეთის 
პასპორტი: 
№TR-P 614 166 
გაცემულია 
თურქეთის 
გენერალური 
საკონსულოს 
მიერ 
ფრანკფურტში, 
გერმანია 
(Turkish 
Consulate 
General in 
Frankfurt/M.) 
გაცემის თარიღი: 
22.03.06 
მოქმედების 
ვადა: 
15.09.09 
პირადი ნომერი: 
 

ა) ციხე, გერმანია 
(2007 წლის 
სექტემბრიდან); 
ბ) ზუდლიხე 
რინგშტრასე 133, 
63225 ლანგენი, 
გერმანია 
(Südliche 
Ringstrasse 133, 
63225 Langen, 
Germany) 
 (ყოფილი 
მისამართი)  
 

27.10.08 
(ცვლილებები 
13.12.11) 

აქვს კავშირი 
the Islamic Jihad 
Union (IJU)-
თან, რომელიც, 
ასევე, 
ცნობილია, 
როგორც Islamic 
Jihad Group.  
აქვს კავშირი 
ფრიც მარტინ 
გელოვიჩსა 
(Fritz Martin 
Gelowicz) და 
დანიელ 
მარტინ 
შნაიდერთან 
(Daniel Martin 
Schneider).  
2010 წლის 
ივნისიდან 
იმყოფება 
პატიმრობაში 
გერმანიაში. 

 



 1

                       
                                                                                                                                                                        დანართი №2 
                             ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან 
 

№ 

 
პირადი ინფორმაცია 
(სახელი(ები), დაბ. 
თარიღი და ადგილი, 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა) 

ფსევდონიმი(ები
), ზედმეტი 
სახელი (ები) 
 

პასპორტის 
მონაცემები, 
პირადი 
ნომერი 
 

 
მისამართი(ები), 
შესაძლო 
ადგილსამყოფელი 
შშ 
 

სიაში შეყვანის 
თარიღი 
 

სხვა 
ინფორმაცია 

1 2 3 4 5 6 7 

8. სახელები: 
1. მოჰამედი 
(MOHAMED) 
2. ბენ მოჰამედი (BEN 
MOHAMED) 
3. ბენ ხალიფა (BEN 
KHALIFA) 
4. აბდელჰედი 
(ABDELHEDI) 
დაბ.თარიღი: 10.08.65 
დაბ.ადგილი: სფაქსი, 
ტუნისი (Sfax, 
Tunisia) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა: ტუნისელი 

მოჰამედ ბენ 
მოჰამედ 
აბდელჰედი 
(Mohamed Ben 
Mohamed 
Abdelhedi) 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ტუნისის 
პასპორტი 
№L965734;  
გაცემის 
თარიღი: 
06.02.99; 
მოქმედების 
ვადა: 05.02.04 
პირადი 
ნომერი:  
 

ა) გალილეო ფერარის ქ. 
64, ვარეზე, იტალია (64, 
Via Galileo Ferraries, 
Varese, Italy); 
ბ) კრამდაჰის ქ. 261 (2 
კმ.), სფაქსი, ტუნისი 
(261 Kramdah Road (km 
2), Sfax, Tunisia). 
 

23.06.04 
(ცვლილებები 
20.12.05 
31.07.06 
17.10.07 
09.09.10 
13.12.11) 
 

იტალიის 
ფისკალური 
კოდი:  
BDL MMD 
65M10 Z352S. 
დედა - 
შადლიაჰ ბენ 
ამირი 
(Shadhliah Ben 
Amir). 
2009 წლის 
აგვისტოს 
მონაცემებით, 
ცხოვრობს 
იტალიაში. 

9. სახელები: 
1. აბდ ალაჰი (ABD 
ALLAH) 
2. მოჰამედი 
(MOHAMED) 
3. რაგაბი (RAGAB) 
4. აბდელ რაჰმანი 
(ABDEL RAHMAN) 
დაბ.თარიღი: 03.11.57 
დაბ.ადგილი: კაფრ 
ალ-შეიხი, ეგვიპტე 
(Kafr Al-Shaykh, 
Egypt) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა: ეგვიპტელი 

ა) აბუ ალ-ხაირი 
(Abu Al-Khayr); 
ბ) აჰმად ჰასანი 
(Ahmad Hasan); 
გ) აბუ ჯიჰადი 
(Abu Jihad). 

პასპორტის 
მონაცემები:  
პირადი 
ნომერი:  
 

სავარაუდოდ იმყოფება 
პაკისტანში ან 
ავღანეთში. 
 

29.09.05 
(ცვლილებები 
 13.12.11) 
 

Egyptian Islamic 
Jihad-ის წევრი.  

11. სახელები: 
1. ატა (ATA) 
2. აბდულაზიზი 
(ABDOULAZIZ) 
3. რაშიდი (RASHID) 
4.  
დაბ.თარიღი: 01.12.73 

ა) ატა აბდულ 
აზიზ ბარზინგი 
(Ata Abdoul Aziz 
Barzingy); 
ბ) აბდულაზიზ 
ატა რაშიდი 
(Abdoulaziz Ata 
Rashid) 

პასპორტის 
მონაცემები:  
გერმანიის 
სამგზავრო 
დოკუმენტი 
(“Reise- 
ausweise”) 
A0020375 

ციხე, გერმანია (Prison, 
Germany) 

06.12.05 
(ცვლილებები 
21.10.08 
13.12.11) 
 

Ansar 
Al-Islam-ის 
წევრი. 
2008 წლის 15 
ივლისს 
გერმანიაში 
მიესაჯა 10 
წლით 
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დაბ.ადგილი: 
სულეიმანია, ერაყი 
(Sulaimaniya, Iraq) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა: ერაყელი  

 დაბ. თარიღი: 
01.12.73 

პირადი 
ნომერი:  
 

თავისუფლები
ს აღკვეთა.  

 15. სახელები: 
1. დიემანი (DIEMAN) 
2. აბდულკადირ 
იზატი 
(ABDULKADIR 
IZZAT) 
3. 
4.  
დაბ.თარიღი: 04.07.65 
დაბ.ადგილი: 
კირკუკი, ერაყი 
(Kirkuk, Iraq) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა: ერაყელი 

დეიმან 
ალჰასენბენ ალი 
ალჯაბარი 
(Deiman 
Alhasenben Ali 
Aljabbari)  
დაბ. თარიღი: 
04.07.65 

პასპორტის 
მონაცემები:  
გერმანიის 
სამგზავრო 
დოკუმენტი 
(“Reise- 
ausweise”) 
№A0141062 
პირადი 
ნომერი:  
 

ბავარია, გერმანია 
(Bavaria, Germany) 

06.12.05 
(ცვლილებები 
25.01.10 
13.12.11) 

 
 

19. სახელები: 
1. ისმაილი (ISMAIL) 
2. მოჰამედი 
(MOHAMED)  
3. ისმაილი (ISMAIL) 
4. აბუ შავიში (ABU 
SHAWEESH) 
დაბ.თარიღი: 10.03.77 
დაბ.ადგილი: 
ბენგაზი, ლიბია 
(Benghazi, Libyan 
Arab Jamahiriya) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა: მოქალაქეობის არ 
მქონე პალესტინელი 

 პასპორტის 
მონაცემები:  
ა) ეგვიპტის 
სამგზავრო 
დოკუმენტი, 
პასპორტი: 
№0003684;  
ბ) ეგვიპტის 
პასპორტი: 
№981354 
პირადი 
ნომერი 

გერმანია (Germany) 02.08.06 
(ცვლილებები 
11.03.10 
13.12.11) 

2005 წლის 22 
მაისიდან 
იმყოფება 
პატიმრობაში. 
ძმა – იასირ 
მოჰამედ 
ისმაილ აბუ 
შავიში (Yasser 
Mohamed Ismail 
Abu Shaweesh). 

20. სახელები: 
1. იასერი (YASSER)  
2. მოჰამედი 
(MOHAMED) 
3. ისმაილი (ISMAIL) 
4. აბუ შავიში (ABU 
SHAWEESH) 
დაბ.თარიღი: 20.11.73 
დაბ.ადგილი: 
ბენგაზი, ლიბია 
(Benghazi, Libyan 
Arab Jamahiriya) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
მოქალაქეობის არ 
მქონე პალესტინელი 

იასერ მოჰამედ 
აბუ შავიში 
(Yasser Mohamed 
Abou Shaweesh) 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ა) გერმანიის 
ფედერაციულ
ი 
რესპუბლიკის 
მიერ 
გაცემული 
პასპორტის 
შემცვლელი 
დოკუმენტი 
№C00071659 
ბ) ეგვიპტის 
პასპორტი 
№0003213; 
გ) ეგვიპტის 
პასპორტი 
№981358;  

ციხე, გერმანია 
(Prison,Germany) 

06.12.05 
(ცვლილებები 
 07.09.07 
 11.03.10 
 28.09.10 
13.12.11) 

2007 წლის 6 
დეკემბერს  
მიესაჯა 5 
წლითა და 6 
თვით 
თავისუფლები
ს აღკვეთა 
გერმანიაში. 
ძმა – ისმაილ 
მოჰამედ 
ისმაილ აბუ 
შავიში (Ismail 
Mohamed Ismail 
Abu Shaweesh). 
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პირადი 
ნომერი: 

22. სახელები: 
1. ფარჰადი 
(FARHAD) 
2. კანაბი (KANABI) 
3. აჰმადი (AHMAD) 
4.  
დაბ.თარიღი: 01.07.71 
დაბ.ადგილი: 
არბილი, ერაყი 
(Arbil, Iraq) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა: ერაყელი 

ა) კაუა ომარ 
აჩმედი (Kaua 
Omar Achmed); 
ბ) კავა ჰამავანდი 
(Kawa 
Hamawandi). 

პასპორტის 
მონაცემები:  
გერმანიის 
სამგზავრო 
დოკუმენტი 
(“Reise- 
ausweise”) 
№A0139243 
პირადი 
ნომერი:  

ციხე, გერმანია 
(Prison,Germany) 

06.12.05 
(ცვლილებები 
31.07.06 
25.01.10 
13.12.11) 

2007 წლის 9 
ივლისს 
გერმანიაში 
მიესაჯა 5 
წლითა და 6 
თვით 
თავისუფლები
ს აღკვეთა. 
 

24. სახელები: 
1. ზაკი (ZAKI) 
2. ეზატი (EZAT) 
3. ზაკი (ZAKI) 
4. აჰმედი (AHMED) 
დაბ.თარიღი: 21.04.60 
დაბ.ადგილი:  
ა) შარქია, ეგვიპტე 
(Sharqiyah, Egypt); 
ბ) ზაქაზიქი, ეგვიპტე 
(Zaqaziq, Egypt). 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა: ეგვიპტელი 

ა) რიფ`ატ 
სალიმი (Rif’at 
Salim); 
ბ) აბუ უსამა 
(Abu Usama). 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
პირადი 
ნომერი:  

შესაძლო 
ადგილსამყოფელი: 
პაკისტანისა და 
ავღანეთის საზღვარი 

29.09.05 
(ცვლილებები: 
13.12.11) 

მამა – აჰმედ 
ეზატ ზაკი 
(Ahmed Ezat 
Zaki). 
Egyptian Islamic 
Jihad-ის წევრი. 

31. სახელები: 
1. აქილი (AQEEL)  
2. აბდულაზიზი 
(ABDULAZIZ) 
3. აქილ (AQEEL) 
4. ალ-აქილი (AL-
AQEEL) 
დაბ.თარიღი: 29.04.49 
დაბ.ადგილი: 
უნეიზა, საუდის 
არაბეთი (Uneizah, 
Saudi Arabia) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა: საუდის არაბეთი 
 

 ა) აქილ 
აბდულაზიზ 
ალ-აქილი (Aqeel 
Abdulaziz Al-
Aqil);  
 ბ) აგილ 
აბდულაზიზ ა. 
ალაგილი (Ageel 
Abdulaziz A. 
Alageel). 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ა) №C1415363  
გაცემის 
თარიღი: 
21.05.00 
(16/2/1421H) 
ბ)№E839024 
გაცემის 
თარიღი: 
 03.01.04 
მოქმედების 
ვადა: 
08.11.2008 
პირადი 
ნომერი: 

საუდის არაბეთი (2009 
წლის აპრილის 
მონაცემებით) 
 

 06.07.04 
(ცვლილებები: 
23.04.07; 
17.07.09 
13.12.11) 
 

2010 წლის 
ნოემბრის 
მონაცემებით 
იმყოფება 
პატიმრობაში 
საუდის 
არაბეთში.  

35. სახელები: 
1. სულიმანი 
(SULIMAN)  
2. ჰამდი (HAMD) 
3. სულეიმანი 
(SULEIMAN) 
4. ალ - ბუთი (AL-
BUTHE) 

ა) სოლიმან ჰ.ს. 
ალ ბუთი 
(Soliman H.S. Al 
Buthi); 
ბ) სულეიმან 
ჰამად სულეიმან 
ალ ბათა 
(Sulayman Hamad 

პასპორტის 
მონაცემები 
ა) საუდის 
არაბეთის 
პასპორტი:  
№B049614  
ბ) საუდის 
არაბეთის 

რიადი, საუდის 
არაბეთი (Riyadh, Saudi 
Arabia) 
 

28.09.04 
(ცვლილებები: 
23.04.07; 
(13.12.11) 
 

 2010 წლის 
თებერვლის 
ინფორმაციით, 
რიადის 
მუნიციპალიტე
ტის (საუდის 
არაბეთი) 
გარემოს 
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დაბ.თარიღი: 08.12.61 
დაბ.ადგილი: ქაირო, 
ეგვიპტე (Cairo, 
Egypt) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა: საუდის არაბეთი 
(Saudi Arabia) 

Sulayman Al 
Batha). 
 

პასპორტი: 
№C 536660, 
გაცემის 
თარიღი: 
05.05.01 
მოქმედების 
ვადა: 
11.05.06 
პირადი 
ნომერი:  

დაცვის 
დეპარტამენტი
ს გენერალური 
დირექტორი.  

43. სახელები: 
1. საადი (SAAD) 
 2. რაშიდი (RASHED) 
3. მოჰამედი 
(MOHAMMAD) 
4. ალ-ფაქიჰი (AL-
FAQIH) 
დაბ.თარიღი:  
ა) 01.02.57 
ბ) 31.01.57 
დაბ.ადგილი: ალ-
ზუბერი, ერაყი (Al-
Zubair, Iraq) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
საუდის არაბეთი 

ა) სა`დ რაშიდ 
მუჰამედ ალ-
ფაგი (Sa'd Rashid 
Muhammed Al-
Fageeh); 
ბ) აბუ უთმან 
სა`დ ალ-ფაქი 
(Abu Uthman Sa’d 
Al-Faqih); 
გ) სა`ად ალ-
ფაქი (Sa’ad Al-
Faqih); 
დ) საად ალფაგი 
(Saad Alfagih); 
ე) სა`დ ალ-ფაქი 
(Sa’d Al-Faqi); 
ვ) საად ალ-ფაქი 
(Saad Al-Faqih); 
ზ) საად ალ ფაქი 
(Saad Al Faqih); 
თ) საად ალ-
ფაგი (Saad Al-
Fagih);  
ი) საად ალ-ფაკი 
(Saad Al-Fakih). 
  
 

პასპორტის 
მონაცემები: 
№760620 
გაცემის 
თარიღი: 
15.09.91; 
მოქმედების 
ვადა: 22.07.96 
პირადი 
ნომერი:  

ლონდონი, 
გაერთიანებული 
სამეფო 
 (London, United 
Kingdom) 

23.12.04 
(ცვლილებები: 
23.04.07; 
17.07.09 
13.12.11) 
 

Movement for 
Reform in 
Arabia-ს 
მეთაური. 

51. სახელები: 
1. მაზენი (MAZEN)  
2. სალაჰი (SALAH) 
3. მოჰამედი 
(MOHAMMED) 
4.  
დაბ.თარიღი: 18.05.81 
დაბ.ადგილი: 
არბილი, ერაყი 
(Arbil, Iraq) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა: ერაყელი  

ა) მაზენ ალი 
ჰუსეინი (Mazen 
Ali Hussein) 
დაბ. თარიღი: 
01.01.82 
დაბ. ადგილი: 
ბაღდადი, ერაყი 
(Baghdad, Iraq); 
ბ) ისა სალაჰ 
მუჰამადი (Issa 
Salah Muhamad);  
დაბ. თარიღი: 
01.01.80 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
გერმანიის 
სამგზავრო 
დოკუმენტი 
(“Reise- 
ausweise”) 
№A0144378 
პირადი 
ნომერი:  
 

 ციხე, გერმანია (Prison, 
Germany) 

06.12.05 
(ცვლილებები: 
21.10.08 
13.12.11) 

Ansar Al-Islam-
ის წევრი.  
2008 წლის 15 
ივლისს 
გერმანიაში 
მიესაჯა 7 
წლითა და 6 
თვით 
თავისუფლები
ს აღკვეთა. 
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53. სახელები: 
1. მოჰამედ 
(MOHAMMED)  
2. აჰმედ (AHMED) 
3. შავკი (SHAWKI) 
4. ალ ისლამბოლი 
(AL ISLAMBOLLY) 
დაბ.თარიღი: 21.01.57 
დაბ.ადგილი: ელ-
მინია, ქენა, ეგვიპტე 
(El-Minya, Qena, 
Egypt ) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა: ეგვიპტელი 

ა) აბუ ხალიდი 
(Abu Khalid); 
ბ) აბუ ჯა`ფარი 
(Abu Ja'far); 
გ) მოჰამედ ელ 
ისლამბული 
(Mohamed El 
Islamboul). 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
პირადი 
ნომერი:  
 

შესაძლო 
ადგილსამყოფელი: 
პაკისტანი ან ავღანეთი  

29.09.05 
(ცვლილებები: 
13.12.11) 
 

მამა – შავკი 
ალ-
ისლამბოლი 
(Shawki al-
Islambolly). 
Egyptian Islamic 
Jihad-ის წევრი. 
 

55. სახელები: 
1. იმადი (IMAD)  
2. ბენ ბეჩირი (BEN 
BECHIR) 
3. ბენ ჰამდა (BEN 
HAMDA) 
4. ალ – ჯამალი (AL-
JAMMALI) 
დაბ.თარიღი: 25.01.68 
დაბ.ადგილი: 
მანზალ ტმიმი, 
ნაბული, ტუნისი 
(Manzal Tmim, Nabul, 
Tunisia) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა: ტუნისელი  
 

 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ტუნისის 
პასპორტი 
№K693812 
 გაცემის 
თარიღი: 
23.04.99 
მოქმედების 
ვადა: 22.04.04 
პირადი 
ნომერი:  
 

ქისტანტინიას ქ.4 
მანზალ ტმიმი, 
ნაბული, ტუნისი 
(სახლის მისამართი) (4 
Qistantiniyah Street, 
Manzal Tmim, Nabul, 
Tunisia) 
 

23.06.04 
(ცვლილებები: 
 20.12.05 
31.07.06 
17.10.06 
13.12.11) 
 

იტალიის 
ფისკალური 
კოდი:  
JMM MDI 
68A25 Z352D;  
2009 წლის 
დეკემბრის 
მონაცემებით 
იმყოფება 
პატიმრობაში 
ტუნისში 
(ტუნისი) 
(Tunis,Tunisia). 
დედა – 
ჯამილა 
(Jamilah). 
იტალიის 
სასამართლოს 
მიერ 
გაცემული იქნა 
მისი 
დაპატიმრების 
ორდერი, 
რომელიც 2007 
წლის 
სექტემბრის 
მონაცემებით 
არ 
აღსრულებულა
. 

60. სახელები: 
1. ჰასენი (HACENE)  
2. ალანი (ALLANE) 
3.  
4.  
დაბ.თარიღი: 17.01.41 
დაბ.ადგილი: მედეა, 
ალჟირი (Médéa, 

ა) ჰასან ბებერი 
(Hassan the Old); 
ბ) ალ შეიხ 
აბდელჰეი (Al 
Sheikh Abdelhay); 
გ) ბულაჰია 
(Boulahia); 
დ) აბუ ალ - 

პასპორტის 
მონაცემები:  
პირადი 
ნომერი:  
 

 03.05.04 
(ცვლილებები: 
 12.04.06 
 07.04.08 
 13.12.11) 
 

დადასტურებუ
ლია, მისი 
გარდაცვალება 
ჩრდ. ნიგერიში 
2004 წლის 16 
აპრილს. 
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Algeria) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა: ალჟირელი  

ფუტუ (Abu al-
Foutouh); 
ე) ჩეიბ ასენე 
(Cheib Ahcéne) 
 

61. სახელები: 
1. ჰაბიბი (HABIB) 
 2. ბენი (BEN) 
3. აჰმედი (AHMED) 
4. ალ-ლუბირი (AL-
LOUBIRI) 
დაბ.თარიღი: 17.11.61 
დაბ.ადგილი: 
მანზალ ტმიმი, 
ნაბული, ტუნისია 
(Manzal Tmim, Nabul, 
Tunisia) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
ტუნისელი 

ალ-ჰაბიბ ბენ 
აჰმად ბენ ალ-
ტაიბ ალ-
ლუბირი (Al-
Habib ben 
Ahmad ben al-
Tayib al-Lubiri) 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ტუნისის 
პასპორტი: 
№M788439;  
გაცემის 
თარიღი: 
20.10.01; 
მოქმედების 
ვადა: 19.10.06 
პირადი 
ნომერი:  
 

ალ-დამუს, მანზალ 
ტმიმი, ნაბული, 
ტუნისი 
(საცხოვრებელი 
ადგილი) (Al-Damus, 
Manzal Tmim, Nabul, 
Tunisia) 
 

23.06.04 
(ცვლილებები: 
 20.12.05; 
17.10.07; 
10.08.09 
 13.12.11) 
 

იტალიის 
ფისკალური 
კოდი:  
LBR HBB 61S17 
Z352F  
2009 წლის 
დეკემბრის 
ინფორმაციით, 
იმყოფება 
პატიმრობაში 
ტუნისში.  
დედა - ფატიმა 
ბინტ ალ-
მუხტარი 
(Fatima bint al-
Mukhtar).  

63. სახელები: 
1. აბდ ალ ჰამიდი 
(ABD AL HAMID)  
2. სულეიმანი 
(SULAIMAN) 
3. მუჰამედი 
(MUHAMMED) 
4. ალ-მუჯილი (AL-
MUJIL) 
დაბ.თარიღი:  
1) 28.04.49 
2) 29.04.49 
დაბ.ადგილი:  
ქუვეითი (Kuwait) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა: საუდის არაბეთი 
 

ა) აბდ ალ-ჰამიდ 
სულეიმან ალ-
მუ`ჯილი (Abd 
al-Hamid 
Sulaiman Al-
Mu’jil); 
ბ) დრ. აბდ ალ-
ჰამიდ ალ-
მუ`აჯალი (Dr. 
Abd Al-Hamid 
Al-Mu’ajjal);  
გ) აბდ ალ-ჰამიდ 
მუ`ჯილი (Abd 
al-Hamid Mu’jil); 
დ) ა.ს. მუჯელი 
(A.S. Mujel); 
ე) აბდულჰამიდ 
სულეიმან მ. ალ 
მოჯილი 
(Abdulhamid 
Sulaiman M.Al 
Mojil);  
ვ) დრ. აბდ ალ-
ჰამიდ ალ-
მუჯალი (Dr. 
Abd Al-Hamid 
Al-Mujal); 
ზ) დრ. აბდ 
აბდულ-ჰამიდ 
ბინ სულეიმან 
ალ-მუჯილი (Dr. 
Abd Abdul-

პასპორტის 
მონაცემები:  
საუდის 
არაბეთის 
პასპორტი: 
№F137998 
გაცემის 
თარიღი: 
18.04.04 
მოქმედების 
ვადა: 
24.02.09 
პირადი 
ნომერი:  
 

 04.08.06 
(ცვლილებები: 
 23.04.07 
13.12.11) 
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Hamid bin 
Sulaiman Al-
Mu’jil); 
თ) აბუ 
აბდალაჰი (Abu 
Abdallah).  

71. სახელები: 
1. ჩაბაანი 
(CHABAANE) 
2. ბენ მოჰამედი (BEN 
MOHAMED) 
3. ბენ მოჰამედი (BEN 
MOHAMED) 
4. ალ – ტრაბელსი 
(AL-TRABELSI) 
დაბ.თარიღი: 01.05.66 
დაბ.ადგილი: 
მანზალ ტმიმი, 
ნაბული, ტუნისი 
(Manzal Tmim, Nabul, 
Tunisia) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა: ტუნისელი  

ჩაბაანი ბენ 
მოჰამედ 
ტრაბელსი 
(Chabaane Ben 
Mohamed 
Trabelsi) 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ტუნისის 
პასპორტი 
№L945660 
გაცემის 
თარიღი: 
04.12.98 
მოქმედების 
ვადა: 03.12.01 
პირადი 
ნომერი:  
 

სალვო დ`აკისტოს ქ. 2, 
ვარეზე, იტალია 
(Number 2, Via Salvo 
D'Acquisto, Varese, Italy  
(2009 წლის დეკემბრის 
მონაცემებით). 
  

23.06.04 
(ცვლილებები 
20.12.05 
17.10.07 
09.09.10 
23.12.11) 
 

იტალიის 
ფისკალური 
კოდი:  
TRB CBN 66E01 
Z352O 
 2009 წლის 
დეკემბრის 
მონაცემებით, 
ცხოვრობს 
იტალიაში. 
დედა - უმ ალ-
ხაირ ალ-ვაფი 
(Um al-Khayr 
al-Wafi). 
  

73. სახელები: 
1. ჰასანი (HASSAN)  
2. აბდულლაჰი 
(ABDULLAH) 
3. ჰერსი (HERSI) 
4. ალ – თურქი (AL-
TURKI) 
დაბ.თარიღი:  
დაახლოებით 1944 
დაბ.ადგილი: 
რეგიონი ვ, ეთიოპია 
(რეგიონი ოგადენი, 
აღმოსავლეთ 
ეთიოპია) (Region V, 
Ethiopia (the Ogaden 
Region in eastern 
Ethiopia)) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
სომალელი 

ა) ჰასან თურქი 
(Hassan Turki); 
ბ) ჰასენ აბდელ 
ფიჰი (Hassen 
Abdelle Fihiye); 
გ) შეიხ ჰასან 
აბდულლა ფაჰაი 
(Sheikh Hassan 
Abdullah Fahaih);  
დ) ჰასან ალ-
თურქი (Hassan 
Al-Turki);  
ე) ჰასან 
აბდილაჰი ჰერსი 
თურქი (Hassan 
Abdillahi Hersi 
Turki); 
ვ) შეიხ ჰასან 
თურქი (Sheikh 
Hassan Turki);  
ზ) ხასან 
კაბდილააჰი 
ხირსი (Xasan 
Cabdilaahi Xirsi); 
თ) ხასან 
კაბდულლე 
ხირსი 
(Xasan Cabdulle 
Xirsi). 

პასპორტის 
მონაცემები:  
პირადი 
ნომერი:  
 

2007 წლის ნოემბრის 
ინფორმაციით 
იმყოფება სამხრეთ 
სომალიში (Southern 
Somalia), ქვემო ჯუბაში 
(lower Juba) კისმაოსთან 
(Kismayo) ახლოს, 
ძირითადად ჯილიბსა 
(Jilibe) და ბურგაბოში 
(Burgabo). 
  

06.07.04 
(ცვლილებები 
 25.07.06 
 21.12.07 
 12.04.10 
 11.05.10 
13.12.11) 
 

ოჯახური 
წარმომავლობა 
– რეერ-
აბდილის 
ქვეკლანი (Reer 
-Abdille 
subclan), 
ოგადენის 
კლანი 
 (Ogaden clan). 
Al-Itihaad Al-
Islamiya 
(AIAI))-ის ერთ-
ერთი 
მეთაური. 
არსებული 
მონაცემებით, 
1998 წლის 
აგვისტოში 
მონაწილეობდა 
ნაირობსა და 
დარ ეს 
სალაამში 
(Nairobi and Dar 
es Salaam) აშშ-
ის საელჩოებზე 
განხორციელებ
ულ 
თავდასხმებში. 
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101 სახელები: 
1. ფაიკალი 
(FAYCAL) 
 2. ბუგანემი 
(BOUGHANEMI) 
 3.  
 4.  
დაბ.თარიღი: 28.10.66 
დაბ.ადგილი: 
ტუნისი, ტუნისია 
(Tunis, Tunisia) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა 
ტუნისელი 

ა) ფაიკალ 
ბუგანმი (Faical 
Boughanmi); 
ბ) ფაისალ ალ-
ბუგანიმი (Faysal 
al-Bughanimi) 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
პირადი 
ნომერი:  
 

5/ბ კამბონინოს ავენიუ, 
კრემონა, იტალია (5/B 
viale Cambonino, 
Cremona, Italy) 

29.07.05 
(ცვლილებები 
07.07.07; 
10.08.09; 
01.10.09 
13.12.11) 

იტალიის 
ფისკალური 
კოდი: 
BGHFCL66R28Z
352G  
2007 წლის 29 
ივნისს 
იტალიაში 
მიესაჯა 7 
წლით 
თავისუფლები
ს აღკვეთა  
(Brescia Second 
Appeals Court). 
2009 წლის 
ივნისიდან 
იმყოფება 
პატიმრობაში 
იტალიაში.  

108 სახელები: 
1. სულეიმანი 
(SULAYMAN) 
2. ხალიდი (KHALID) 
3. დარვიში 
(DARWISH) 
4.  
დაბ.თარიღი:  
ა) 02.05.76 
ბ) 1974 
დაბ.ადგილი:  
სოფელი ალ-ებადა, 
დამასკო, სირია (Al-
Ebada village, 
Damascus, Syrian Arab 
Republic) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
სირიელი 

ა) აბუ ალ-გადია 
(Abu Al-
Ghadiya); 
ბ) სულეიმან 
დარვიში 
(Suleiman 
Darwish). 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ა) სირიის 
პასპორტი 
№3936712;  
ბ) სირიის 
პასპორტი 
№11012 
პირადი 
ნომერი:  
 

სირია (Syria) 28.01.05 
(ცვლილებები 
02.12.08 
13.12.11) 

მამა - ხალიდ 
დარვიშ ბინ 
ქასიმი (Khalid 
Darwish bin 
Qasim). 
არსებული 
მონაცემებით 
გარდაიცვალა 
ერაყში 2005 
წელს.  
 

110 სახელები: 
1. კამელი (KAMEL) 
2. ჯერმანი 
(DJERMANE) 
3.  
4.  
დაბ.თარიღი:  
12.10.65 
დაბ.ადგილი: უმ ელ 
ბუაგი, ალჟირი (Oum 
el Bouaghi, Algeria) 
ეროვნება/მოქალაქეო

ა) ბილალი 
(Bilal); 
ბ) ადელი (Adel); 
გ) ფოდილი 
(Fodhil) 
დ) აბუ 
აბდელჯალილი 
(Abou Abdeljalil). 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
პირადი 
ნომერი:  
 

 03.05.04 
(ცვლილებები 
07.04.08 
13.12.11) 

2010 წლის 
აპრილის 
მონაცემებით, 
დაკავებული 
იქნა ალჟირში. 
დაკავების 
ორდერი 
გაცემული იქნა 
გერმანიის 
სათანადოდ 
უფლებამოსილ
ი ორგანოების 
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ბა:  
ალჟირელი 
 

მიერ 2003 
წლის 9 
ოქტომბერს 
ადამიანის 
გატაცებაში 
მონაწილეობის
ათვის. 
Katibat Tarek 
Ibn Ziad of The 
Organization of 
Al-Qaida in the 
Islamic 
Maghreb-ის 
ყოფილი 
წევრი. 

115 სახელები: 
1. დუ (DHOU) 
2. ელ-აიჩი (EL-AICH) 
3.  
4.  
დაბ.თარიღი: 05.08.64 
დაბ.ადგილი:  
ბლიდა, ალჟირი 
(Blida, Algeria) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
ალჟირელი 

აბდელ ჰაკი 
(Abdel Hak) 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
პირადი 
ნომერი:  
 

 03.05.04 
(ცვლილებები 
12.04.06 
07.04.08 
13.12.11) 

დადასტურებუ
ლია, რომ 
გარდაი\ცვალა 
ჩადში 2004 
წლის 8 მარტს.  

118 სახელები: 
1. აჰმედი (AHMED) 
2. ელ ბუჰალი (EL 
BOUHALI) 
3.  
4.  
დაბ.თარიღი: 31.05.63 
დაბ.ადგილი:  
ულდ იაჰია, სიდი 
კასემი, მაროკო (Ould 
Yahia, Sidi Kacem, 
Morocco) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
მაროკოელი 

აბუ კატადა (Abu 
Katada) 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
პირადი 
ნომერი:  
მაროკოს 
პირადობის 
მოწმობა: 
№G0151108 
გაცემის 
თარიღი: 
04.03.82 
გაცემის 
ადგილი: 
ლარაჩე, 
მაროკო 
(Larache, 
Morocco) 
 

ესადრ ელ აადამის ქ. 
43, ლარაჩე, მაროკო 
(Number 43 Rue  
Essadr El 
Aadam, Larache, 
Morocco). 
 

29.07.05 
(ცვლილებები 
21.12.07 
13.12.11) 

იტალიის 
ფისკალური 
კოდი: 
LBHHMD63E31
Z330M 
მამა – მოჰამედ 
მოჰამედი 
(Mohamed 
Mohamed).  
დედა – სფია 
სელამი (Sfia 
Sellam). 
არსებული 
ინფორმაციით 
გარდაიცვალა 
ავღანეთში.  

130 სახელები: 
1. გუნ გუნი (GUN 
GUN) 
2. რუსმანი 
(RUSMAN) 
3. გუნავანი 

ა) გუნავან, 
რუსმანი 
(Gunawan, 
Rusman); 
ბ) აბდ ალ-ჰადი 
(Abd Al-Hadi); 
გ) აბდულ ჰადი 

პასპორტის 
მონაცემები:  
  
პირადი 
ნომერი:  

 21.04.06 
(ცვლილებები 
13.12.11) 

 ძმა – 
ნურჯამან 
რიდუან 
ისამუდდინი 
(Nurjaman 
Riduan 
Isamuddin). 
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(GUNAWAN)  
4.  
დაბ.თარიღი: 06.07.77 
დაბ.ადგილი: 
სიანჯური, 
დასავლეთ იავა, 
ინდონეზია (Cianjur, 
West Java, Indonesia) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
ინდონეზიელი 

(Abdul Hadi); 
დ) აბდულ 
კარიმი (Abdul 
Karim); 
ე) ბუხორი 
(Bukhori); 
ვ) ბუხორი 
(Bukhory). 
 

 

141 სახელები: 
1. ალ საიიდი (AL 
SAYYID)  
2. აჰმედი (AHMED) 
3. ფათი (FATHI) 
4. ჰუსეინ ელივაჰი 
(HUSSEIN ELIWAH) 
დაბ.თარიღი: 
ა) 30.07.64 
ბ) 30.01.64 
დაბ.ადგილი:  
სუეცი,ეგვიპტე (Suez, 
Egypt); 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა: ეგვიპტელი 

ა) ალ საიიდ 
აჰმედ ფათი 
ჰუსეინ ელივა 
(Al Sayyid Ahmed 
Fathi Hussein 
Eliwa); 
ბ) ალ საიიდ 
აჰმედ ფათი 
ჰუსეინ ალაივა 
(Al Sayyid Ahmed 
Fathi Hussein 
Alaiwah); 
გ) ალ საიიდ 
აჰმედ ფათი 
ჰუსეინ ელაივა 
(Al Sayyid Ahmed 
Fathi Hussein 
Elaiwa); 
დ) ალ საიიდ 
აჰმედ ფათი 
ჰუსეინ ლევა (Al 
Sayyid Ahmed 
Fathi Hussein 
Ilewah); 
ე) ალ საიიდ 
აჰმედ ფათი 
ჰუსეინ ალაივა 
(Al Sayyid Ahmed 
Fathi Hussein 
Alaywah); 
ვ) ელ საიედ 
აჰმად ფათი 
ჰუსეინ ელაივა 
(El Sayed Ahmad 
Fathi Hussein 
Elaiwa); 
ზ) ჰატიმი 
(Hatim); 
თ) ჰიშამი 
(Hisham); 
ი) აბუ უმარი 
(Abu Umar) 

პასპორტის 
მონაცემები:  
გაერთიანებუ
ლი სამეფოს 
პასპორტი 
№RP0185179; 
გაცემის 
თარიღი: 
11.09.01; 
მოქმედების 
ვადა: 11.09.11; 
გაცემულია 
ალ –საიიდ 
ლევაჰის 
სახელზე (Al-
Sayyid Ilewah). 
პირადი 
ნომერი:  
 

გაერთიანებული 
სამეფო (United 
Kingdom) 

29.09.05 
(ცვლილებები 
06.10.05 
18. 08.06 
13.12.11) 

1999 წელს 
ეგვიპტეში 
მიესაჯა 15 
წლით 
თავისუფლები
ს აღკვეთა. 
მამა – ფათი 
ჰუსეინ ელაივა 
(Fathi Hussein 
Elaiwa). 
Egyptian 
Islamic Jihad-ის 
წევრი.  
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კ) ელ საიედ 
ლავაჰი (El-Sayed 
Ilawah)  
დაბ. თარიღი: 
03.07. 54 
 

149 სახელები: 
1. სალიმ ი 
სალამუდდინი 
(SALIM Y 
SALAMUDDIN)  
2. ჯულკიპლი 
(JULKIPLI) 
3.  
4.  
   
დაბ.თარიღი: 20.06.67 
დაბ.ადგილი: 
ტულაი, ჯოლო 
სულუ, ფილიპინები 
(Tulay, Jolo Sulu, 
Phillippines) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
ფილიპინელი 

ა) კიპლი სალი 
(Kipli Sali); 
ბ) ჯულკიპლი 
სალიმი (Julkipli 
Salim). 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
პირადი 
ნომერი:  
 

 09.09.03 
(ცვლილებები 
23.02.09 
13.12.11) 

2011 წლის 
მაისიდან 
იმყოფება 
პატიმრობაში 
ფილიპინებზე.  

158 სახელები: 
1. აბდელკადერი 
(ABDELKADER)  
2. ლააგუბი 
(LAAGOUB) 
3.  
4.  
დაბ.თარიღი: 23.04.66 
დაბ.ადგილი: 
კასაბლანკა, მაროკო 
(Casablanca, Morocco) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
მაროკოელი 

რაჩიდი (Rachid) პასპორტის 
მონაცემები:  
მაროკოს 
პასპორტი: 
№D-379312 
პირადი 
ნომერი:  
მაროკოს 
პირადობის 
მოწმობა 
№DE- 473900 
 

ევროპის ქ. 4. პადერნო 
პონჩიელი, კრემონა, 
იტალია (Number 4, Via 
Europa, Paderno 
Ponchielli, Cremona, 
Italy) 
 

29.07.05 
(ცვლილებები 
21.12.07 
13.12.11) 

იტალიის 
ფისკალური 
კოდი:  
LGBBLK66D23Z
330U  
მამა – მამუნ 
მოჰამედი 
(Mamoune 
Mohamed). 
დედა - ფატნა 
აჰმედი (Fatna 
Ahmed). 

165 სახელები: 
1. რაფიკი (RAFIK) 
2. მოჰამად 
(MOHAMAD)  
3. იუსეფი(YOUSEF) 
4.  
დაბ.თარიღი: 27.08.74 
დაბ.ადგილი: 
ბაღდადი, ერაყი 
(Baghdad, Iraq) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა: ერაყელი 

მოჰამად რაიფიკ 
კაირადინი 
(Mohamad Raific 
Kairadin) 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
გერმანიის 
სამგზავრო 
დოკუმენტი 
(“Reise- 
ausweise”) 
№A0092301 
პირადი 
ნომერი:  
 

ციხე, გერმანია (Prison, 
Germany) 
 

06.12.05 
(ცვლილებები 
21.10.08 
13..1211) 

Ansar Al-Islam-
ის წევრი.  
2008 წლის 15 
ივლისს 
გერმანიაში 
მიესაჯა 8 
წლით 
თავისუფლები
ს აღკვეთა.  
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166 
 

სახელები: 
1. იბრაჰიმი 
(IBRAHIM) 
2. მოჰამედ ხალილი 
(MOHAMED 
KHALIL) 
3. 
4.  
დაბ.თარიღი: 02.07.75 
დაბ.ადგილი: 
მოსული, ერაყი 
(Mosul, Iraq) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა: ერაყელი 

ა) ხალილ 
იბრაჰიმ ჯასემი 
(Khalil Ibrahim 
Jassem)  
დაბ. თარიღი: 
02.05.72  
დაბ. ადგილი: 
ბაღდადი, ერაყი 
(Baghdad, Iraq); 
ბ) ხალილ 
იბრაჰიმ 
მოჰამადი (Khalil 
Ibrahim 
Mohammad) 
დაბ. თარიღი: 
03.07.75  
დაბ. ადგილი: 
მოსული, ერაყი 
(Mosul, Iraq); 
გ) ხალილ 
იბრაჰიმ ალ 
ზაფირი (Khalil 
Ibrahim Al Zafiri) 
დაბ. თარიღი: 
1972; 
დ) ხალილი 
(Khalil)  
დაბ. თარიღი: 
02.05.75. 

პასპორტის 
მონაცემები:  
გერმანიის 
სამგზავრო 
დოკუმენტი 
(“Reise- 
ausweise”) 
A0003900 
პირადი 
ნომერი:  
 

ციხე, გერმანია (Prison, 
Germany) 
 

06.12.05 
(ცვლილებები 
25.01.10 
13.12.11) 

2007 წლის 6 
დეკემბერს 
მიესაჯა 7 
წლით 
თავისუფლები
ს აღკვეთა 
გერმანიაში.  
 

177 სახელები: 
1. ალი (ALI) 
2. საიიდი (SAYYID) 
3. მუჰამედი 
(MUHAMED) 
4. მუსტაფა ბაკრი 
(MUSTAFA BAKRI) 
დაბ.თარიღი: 18.04.66 
დაბ.ადგილი: ბენი-
სუეფი, ეგვიპტე 
(Beni-Suef, Egypt) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
ეგვიპტელი  

ა) ალი სალიმი 
(Ali Salim); 
ბ) აბდ ალ-აზიზ 
ალ-მასრი (Abd 
Al-Aziz Al-
Masri). 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
პირადი 
ნომერი:  
 

 29.09.05 
(ცვლილებები 
 13.12.11) 

Shura 
Council of Al-
Qaida-სა და 
Egyptian Islamic 
Jihad-ის წევრი.  
 

186 სახელები: 
1. ტაუფიკი (TAUFIK) 
2. რიფკი (RIFKI) 
3.  
4.  
  
დაბ.თარიღი: 19.08.74 
დაბ.ადგილი: 
დაკუსუმან 

ა) რეფკე, 
ტაუფეკი (Refke, 
Taufek); 
ბ) რიფქი, 
ტაუფიკი (Rifqi, 
Taufik); 
გ) რიფქი, 
ტაუფიქი (Rifqi, 
Tawfiq); 

პასპორტის 
მონაცემები:  
პირადი 
ნომერი:  
 

ფილიპინები 
(Philipippines) 

21.04.06 
(ცვლილებები 
 13.12.11) 

2011 წლის 
მაისიდან 
იმყოფება 
პატიმრობაში 
ფილიპინებზე.  
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სურაკარტა, 
ცენტრალური იავა, 
ინდონეზია 
(Dacusuman Surakarta, 
Central Java, 
Indonesia) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
ინდონეზიელი 
  

დ) ამი ირაქი 
(Ami Iraq); 
ე) ამი ირზა (Ami 
Irza); 
ვ) ამი ერჯა (Amy 
Erja); 
ზ) ამმი ერზა 
(Ammy Erza); 
თ) ამმი იზა 
(Ammy Izza); 
ი) ამი კუსომანი 
(Ami Kusoman); 
კ) აბუ ობაიდა 
(Abu Obaida); 
ლ) აბუ 
ობაიდაჰი (Abu 
Obaidah); 
მ) აბუ ობეიდა 
(Abu Obeida); 
ნ) აბუ უბაიდაჰი 
(Abu Ubaidah); 
ო) ობაიდაჰი 
(Obaidah); 
პ) აბუ ობაიდა 
(Abu Obayda); 
ჟ) იზა კუსომანი 
(Izza Kusoman); 
რ) იაკუბ, ერიკი 
(Yacub, Eric)მ  

190 სახელები: 
1. ნესიმი (NESSIM) 
2. ბენ რომდანი (BEN 
ROMDHANE) 
3. ზაჰრაუი 
(SAHRAOUI) 
4. 
დაბ.თარიღი: 03.08.73 
დაბ.ადგილი: 
ბიზერტა, ტუნისი 
(Bizerta, Tunisia) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
ტუნისელი 
 
  

ა) დასი (Dass); 
ბ) ნასიმ ალ-
ზაჰრავი (Nasim 
al-Sahrawi). 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
პირადი 
ნომერი:  
 

ტუნისი (Tunisia) 
 

02.08.06 
 (ცვლი
ლებები  
01.09.09; 
25.01.10 
13.12.11)) 

მიჩნეული 
იქნა, რომ თავს 
არიდებს 
სასამართლოში 
გამოცხადებას, 
რის შემდეგაც  
2008 წლის 20 
ნოემბერს საქმე 
განხილული 
იქნა 
დაუსწრებლად 
იტალიის 
სასამართლოს 
მიერ და 
მიესაჯა 6 
წლით 
თავისუფლები
ს აღკვეთა. 
ტერორისტულ
ი 
საქმიანობისათ
ვის ტუნისში 
მიესაჯა 4 
წლით 
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თავისუფლები
ს აღკვეთა. 
2009 წლის 
ივნისიდან 
იმყოფება 
პატიმრობაში 
ტუნისში.  

208 სახელები: 
1. მადჰატი 
(MADHAT) 
2. მურსი (MURSI) 
3. ალ-საიიდი (AL-
SAYYID) 
4. უმარი (UMAR)  
 დაბ.თარიღი: 
19.10.53 
დაბ.ადგილი: 
ალექსანდრია, 
ეგვიპტე (Alexandria, 
Egypt) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
ეგვიპტელი 

ა) აბუ ჰასანი 
(Abu Hasan); 
ბ) აბუ ხაბაბი 
(Abu Khabab); 
გ) აბუ რაბაბი 
(Abu Rabbab) 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
პირადი 
ნომერი:  
 

 29.09.05 
(ცვლილებები  
24.03.09 
13.12.11) 

AL-Qaida-ს 
მთავარი 
ექსპერტი 
ასაფეთქებელ 
ნივთიერებებში
.  
დადასტურებუ
ლია, რომ 
გარდაიცვალა 
პაკისტანში 
2008 წელს.  

215 სახელები: 
1. აჰმადი (AHMAD) 
2. ზერფაუი 
(ZERFAOUI) 
3.  
4.  
   
დაბ.თარიღი: 15.07.63  
დაბ.ადგილი: ჩრეა, 
ალჟირი (Chréa, 
Algeria) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
ალჟირელი 

ა) აბდულაჰი 
(Abdullah); 
ბ) აბდალა 
(Abdalla); 
გ) სმაილი 
(Smail); 
დ) აბუ ხაულა 
(Abu Khaoula); 
ე) აბუ ჩოლდერი 
(Abu Cholder); 
ვ) ნუჰრი (Nuhr). 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
პირადი 
ნომერი:  
 

 03.05.04 
(ცვლილებები 
12.04.06 
07.04.08 
13.12.11) 

The 
Organization of 
Al-Qaida in the 
Islamic 
Maghreb-ის 
ყოფილი 
წევრი.  
დადასტურებუ
ლია, რომ 
გარდაიცვალა 
ჩრდ. მალიში 
2006 წლის 19 
სექტემბერს.  

216. სახელები 
1. მერაი (MERAI) 
2. ზოგბაი 
(ZOGHBAI) 
3. 
4.  
დაბ.თარიღი 
ა) 04.04.69 
ბ) 04.04.60 
გ) 04.06.60 
დაბ.ადგილი: 
ბენგაზი, ლიბია 
(Bengasi, Libyan Arab 
Jamahiriya) 

ა) მოჰამედ 
ლებაჩირი 
(Mohamed 
Lebachir)  
დაბ. თარიღი: 
14.01.68 
დაბ. ადგილი: 
მაროკო 
(Morocco); 
 ბ) მერი 
ალბდელფატაჰ 
ზგბიე (Meri 
Albdelfattah 
Zgbye) 
დაბ. თარიღი: 

პასპორტის 
მონაცემები:  
პირადი 
ნომერი:  
 

  02.08.06 
(ცვლილებები 
03.06.09 
01.09.09 
13.12.11) 

მიჩნეული 
იქნა, რომ თავს 
არიდებს 
სასამართლოში 
გამოცხადებას, 
რის შემდეგაც 
 2008 წლის 20 
ნოემბერს 
იტალიის 
სასამართოს 
მიერ საქმე 
დაუსწრებლად 
იქნა 
განხილული 
და მიესაჯა 6 
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ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
 

04.06.60;  
დაბ. ადგილი: 
ბენდასი, ლიბია 
(Bendasi, Libyan 
Arab Jamahiriya); 
გ) ზოგჰბაი 
მერაი აბდულ 
ფატაჰი 
(Zoghbai Merai 
Abdul Fattah); 
დ) ლაზრაგ 
ფარაჯი (Lazrag 
Faraj) 
დაბ. 
თარიღი:13.11.60; 
დაბ. ადგილი: 
ლიბია (Libyan 
Arab Jamahiriya); 
ე)  ლარზგ ბენ 
ლა (Larzg Ben Ila) 
დაბ. თარიღი: 
11.08.60 
 დაბ. ადგილი: 
ლიბია (Libyan 
Arab Jamahiriya); 
 ვ) მუჰამედ ელ 
ბესირი 
(Muhammed El 
Besir); 
ზ) ფ`რაჯი დი 
სინგაპური (F’raji 
di Singapore); 
თ)  ფ`რაჯი ილ 
ლიბიკო (F’raji il 
Libico);  
ი) ფარაგი 
(Farag); 
კ) ფრედჯი 
(Fredj) 
და. თარიღი: 
13.11.60; 
დაბ. ადგილი: 
ლიბია (Libyan 
Arab Jamahiriya). 

წლით 
თავისუფლები
ს აღკვეთა.  
Libyan Islamic 
Fighting Group-
ის წევრი.  
 

220 სახელები: 
1. მოჰამედ 
(MOHAMMED) 
2. ალ გაბრა (AL 
GHABRA) 
3.  
4.  
დაბ.თარიღი:  

 პასპორტის 
მონაცემები:  
ბრიტანული 
პასპორტი 
№094629366 
პირადი 
ნომერი:  
 

აღმოსავლეთ 
ლონდონი, 
გაერთიანებული 
სამეფო 
(East London, United 
Kingdom) 

12.12.06 
(ცვლილებები 
13.12.11) 

მამა – მოჰამედ 
აიმან გაბრა 
(Mohamed 
Ayman Ghabra). 
დედა – 
დალალი 
(Dalal).  
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01.06.80 
დაბ.ადგილი:  
დამასკო, სირია 
(Damascus, Syrian 
Arab Republic) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
ბრიტანელი 

221 სახელები: 
1. საიდი (SAID) 
2. იოსეფი (YOSSEF) 
3. ალი (ALI) 
4. აბუ აზიზა (ABU 
AZIZA) 
დაბ.თარიღი: 1958 
დაბ.ადგილი: 
ტრიპოლი, 
ლიბია(Tripoli, 
Libyain Arab 
Jamahiriya) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
ლიბიელი 
 

ა) აბდულ 
ჰამიდი (Abdul 
Hamid); 
ბ) აბუ ტერაბი 
(Abu Therab). 

პასპორტის 
მონაცემები:  
1) ლიბიური 
პასპორტი N 
87/437555 
2) ლიბიური 
პასპორტი  
N274381 
პირადი 
ნომერი:  
ლიბიის 
ეროვნული 
საიდენტიფიკა
ციო ნომერი 
№145126 

 08.06.07 
(ცვლილებები 
13.12.11) 

დედა - ფატიმა 
ისა (Fatima Isa). 
Lybian Islamic 
Fighting Group-
ისა და Al-
Qaida-ს წევრი.  
 

222 
 

სახელები: 
1. სალემ (SALEM ) 
2. ნორ ელდინ (NOR 
ELDIN ) 
3. ამოჰამედ 
(AMOHAMED) 
4. ალ-დაბსკი (AL-
DABSKI) 
დაბ.თარიღი:  
1963 
დაბ.ადგილი:  
ტრიპოლი, ლიბია 
(Tripoli, Libyain Arab 
Jamahiriya) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
ლიბიელი 

ა) აბუ ალ-ვარდი 
(Abu Al-Ward); 
ბ) აბდულა 
რაგაბი (Abdullah 
Ragab); 
გ) აბუ ნაიმი 
(Abu Naim); 
დ) აბდალაჰ ალ-
მასრი (Abdallah 
al-Masri). 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ა) ლიბიური 
პასპორტი  
N1990/345751; 
ბ) ) ლიბიური 
პასპორტი  
N345751; 
პირადი 
ნომერი:  
ლიბიის 
ეროვნული 
საიდენტიფიკა
ციო ნომერი 
№220334 

ბაბ ბენ გაშერი, 
ტრიპოლი, ლიბია (Bab 
Ben Ghasheer, Tripoli, 
Libyain Arab Jamahiriya) 

08.06.07 
(ცვლილებები 
13.12.11) 

დედა - 
ქალთუმ 
აბდულ სალამ 
ალ-შაფტარი 
(Kalthoum 
Abdul Salam Al-
Shaftari). 
Lybian Islamic 
Fighting Group-
ისა და Al-
Qaida-ს 
უფროსი წევრი. 
 

223 სახელები: 
1. ალი (ALY) 
2. სოლიმანი 
(SOLIMAN)  
3. მასუდი 
(MASSOUD)  
4. აბდულ საიედი 
(ABDUL SAYED) 
დაბ.თარიღი: 1969 
დაბ.ადგილი:  

ა) იბნ ელ ქაიმი 
(Ibn El Qaim); 
ბ) მოჰამედ 
ოსმან (Mohamed 
Osman);  
გ) ადამი (Adam). 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ლიბიური 
პასპორტი  
№96/184442 
პირადი 
ნომერი:  
 

გუტ ელ შამალ 
(ტრიპოლი, ლიბია) 
(Ghout El Shamal, 
Tripoli, Libyain Arab 
Jamahiriya)  

08.06.07 
(ცვლილებები 
13.12.11) 

Lybian Islamic 
Fighting Group-
ის წევრი.  
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ტრიპოლი, ლიბია 
(Tripoli, Libyain Arab 
Jamahiriya) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
ლიბიელი 

224 სახელები: 
1. ფაჰდი (FAHD) 
2. მუჰამადი 
(MUHAMMAD) 
3. `აბდ ალ-`აზიზი 
(’ABD AL-‘AZIZ) 
4. ალ - ხაშიბანი (AL-
KHASHIBAN) 
დაბ.თარიღი: 16.10.66 
დაბ.ადგილი: 
ონეიზა, საუდის 
არაბეთი (Oneiza, 
Saudi Arabia) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
საუდის არაბეთი 

ა) ფაჰად ჰ. ა. 
ხაშაიბანი (Fahad 
H. A. 
Khashayban); 
ბ) ფაჰად ჰ.ა. 
ხეშაიბანი (Fahad 
H. A. 
Kheshaiban); 
გ) ფაჰად 
მოჰამმად 
აბდულაზიზ 
ალხოშიბანი 
(Fahad 
Mohammad 
Abdulaziz 
Alkhoshiban); 
დ) ფაჰად ჰ.ა. 
ხეშაიბანი (Fahad 
H. A. 
Kheshaiban); 
ე) ფაჰად ჰ ა. 
ხეშაიბანი (Fahad 
H. A. 
Kheshayban); 
ვ) ფაჰად ჰ.ა. ალ-
ხოშიბანი (Fahad 
H. A. al-
Khosiban); 
ზ) ფაჰად ჰ.ა. 
ხაშიბანი (Fahad 
H. A. Khasiban); 
თ) ფაჰდ 
მუჰამად `აბდ 
ალ-აზიზ ალ-
ხაშაიბანი  
(Fahd Muhammad 
‘Abd Al-‘Aziz al-
Khashayban); 
ი) ფაჰდ მუჰამად 
`აბდ ალ-`აზიზ 
ალ-ხუშაიბანი 
(Fahd 
Muhammad’Abd 
al-‘Aziz al-
Khushayban); 
კ) ფაჰად ალ-
ხაშიბანი 

პასპორტის 
მონაცემები:  
საუდის 
არაბეთის 
პასპორტი 
№ G477835 
გაცემის 
თარიღი: 
26.06.06 
მოქმედების 
ვადა: 03.05.11 
 
პირადი 
ნომერი:  
 

საუდის არაბეთი (Saudi 
Arabia) 
 

09.10.07 
(ცვლილებები 
20.02.08 
13.12.11 

მონაწილეობს 
Abu Sayyaf 
Group-ის 
ფინანსური და 
სხვა სახის 
დახმარებით 
უზრუნველყო
ფაში. 
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( Fahad al-
Khashiban); 
 ლ) ფაჰდ 
ხუშაიბანი (Fahd 
Khushaiban); 
მ) ფაჰად 
მუჰამად ა. ალ-
ხოშიბანი (Fahad 
Muhammad A. al-
Khoshiban); 
ო) ფაჰად 
მოჰამმად ა. ალ-
ხოშიბანი(Fahad 
Mohammad A. al-
Khoshiban) 
პ) შეიხ აბუ 
თაბითი  
(Shaykh Abu 
Thabit);  
ჟ) აბუ თაბითი 
(Abu Thabit); 
რ) შეიხ თაბეთი 
(Shaykh Thabet); 
ს) აბდურ აბუ 
რაჰმანი (Abdur 
Abu Rahman);  
ტ) აბუ აბდურ 
რაჰმანი (Abu 
Abdur Rahman).  

225 სახელები: 
1. აბდულ რაჰიმ 
(ABDUL RAHIM) 
2. 
3.  
4. ალ-ტალჰი ( AL-
TALHI) 
დაბ.თარიღი: 
08.12.1961 
დაბ.ადგილი: ალ- 
შეფა, ალ-ტაიფი, 
საუდის არაბეთი (Al-
Shefa, Al-Taif, Saudi 
Arabia) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
საუდის არაბეთი 

 ა) `აბდულ-
რაჰიმ ჰამად ალ-
ტალი 
(‘Abdul-Rahim 
Hammad al-
Talhi); 
ბ) აბდ` ალ-
რაჰიმ ჰამად ალ-
ტაჰი (Abd’ Al-
Rahim Hamad al-
Tahi); 
გ) აბდულრიმ 
ჰამად ა ალტალი 
(Abdulrheem 
Hammad A 
Altalhi); 
დ) აბე ალ-რაჰიმ 
ალ-ტალაჰი (Abe 
Al-Rahim al-
Talahi); 
ე) აბდ ალ-რაჰიმ 
ალ ტალი (Abd 
Al-Rahim Al 
Tahli); 

პასპორტის 
მონაცემები:  
საუდის 
არაბეთის 
პასპორტი: 
 №F275043 
გაცემის 
თარიღი: 
29.05.04 
მოქმედების 
ვადა: 
05.04. 09 
  
 
პირადი 
ნომერი:  
 

ბურაიდა, საუდის 
არაბეთი (Buraydah, 
Saudi Arabia) 

09.10.07 
(ცვლილებები 
20.02.08 
13.12.11 

მონაწილეობს 
Abu Sayyaf 
Group-ის 
ფინანსური, 
იარაღით და 
სხვა სახის 
დახმარებით 
უზრუნველყო
ფაში. 
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ვ) `აბდ ალ-
რაჰიმ ალ-ტალი 
(‘Abd al-Rahim 
al-Talhi); 
ზ) აბდულრაჰიმ 
ალ ტაჰი 
(Abdulrahim Al 
Tahi); 
 თ) აბდულრაჰიმ 
ალ-ტალჯი 
(Abdulrahim al-
Talji); 
ი) `აბდ-ალ-
რაჰიმ ალ 
ტალჯი (‘Abd-Al-
Rahim al Talji); 
კ) აბდულ რაჰიმ 
ჰამმად აჰმად 
ალ-ტალი (Abdul 
Rahim Hammad 
Ahmad Al-Talhi); 
ლ) აბდულ 
რაჰიმი (Abdul 
Rahim); 
მ) აბუ ალ ბარა`ა 
ალ ნაჯი (Abu Al 
Bara’a Al Naji); 
ნ) შუვაიბ 
ჯუნაიდი 
(Shuwayb 
Junayd). 

226 სახელები: 
1. აბდელმალეკი 
(ABDELMALEK) 
2. დრუკდელი 
(DROUKDEL) 
3.  
4.  
დაბ.თარიღი: 20.04.70  
დაბ.ადგილი:  
მეფტა, ბლიდას 
ვილაია, ალჟირი 
(Meftah, Wilaya of 
Blida, Algeria)  
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
ალჟირელი 

აბუ მოსააბ 
აბდელუადუდი 
(Abou Mossaab 
Abdelouadoud) 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი 
ნომერი:  
 

ალჟირი (Algeria) 27.08.07 
(ცვლილებები 
07.04.08 
13.12.11) 

The 
Organization of 
Al-Qaida in the 
Islamic 
Maghreb-ის 
მეთაური.  
2007 წლის 21 
მარტს  
საქმე 
განხილული 
იქნა 
დაუსწრებლად 
და მიესაჯა 
უვადოდ 
თავისუფლები
ს აღკვეთა 
ალჟირში. 
მამა - რაბაჰ 
დრუკდელი 
(Rabah 
Droukdel); 
დედა – ზ`ჰურ 
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ზდიგა (Z’hour 
Zdigha).  

227 სახელები: 
1. მუჰამადი 
(MUHAMMAD) 
2. `აბდალაჰი 
(‘ABDALLAH) 
3. სალიჰი (SALIH) 
4. სუგაირი ( 
SUGHAYR) 
დაბ.თარიღი: 20.08.72  
დაბ.ადგილი: ალ-
კარავია, ონეიზა, 
საუდის არაბეთი (Al-
Karawiya, Oneiza, 
Saudi Arabia) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
საუდის არაბეთი 
 

ა) მუჰამად` 
აბდალაჰ სალიჰ 
ალ-სუგაირი 
(Muhammad’ 
Abdallah Salih Al-
Sughayir); 
ბ) მუჰამად` 
აბდალაჰ სალიჰ 
ალ-სუგერი 
(Muhammad’ 
Abdallah Salih Al-
Sughaier); 
გ) მუჰამად` 
აბდალაჰ სალიჰ 
ალ-სუგაიერი 
(Muhammad’ 
Abdallah Salih Al-
Sughayer); 
დ) მოჰდ ალ-
საგირი (Mohd 
Al-Saghir); 
ე) მუჰამად ალ-
სუგაიერი 
(Muhammad Al-
Sugayer); 
ვ) მუჰამად 
`აბდალაჰ სალიჰ 
ალ-სუგერი 
(Muhammad 
’Abdallah Salih 
Al-Sughair; 
ზ) მუჰამად 
`აბდალაჰ სალიჰ 
ალ-სუგერი 
(Muhammad 
‘Abdallah Salih 
Al-Sugair); 
თ) მუჰამად` 
აბდალაჰ სალიჰ 
ალ- სუქაირი 
(Muhammad’ 
Abdallah Salih Al-
Suqayr);  
ი) მოჰამმად 
აბდულლაჰ ს 
სუგაიერი 
(Mohammad 
Abdullah S 
Ssughayer); 
კ) აბუ ბაკრი 

პასპორტის 
მონაცემები:  
საუდის 
არაბეთის 
პასპორტი:  
№E864131 
გაცემის 
თარიღი: 
30.12.01 
მოქმედების 
ვადა: 
06.11.06 
 
პირადი 
ნომერი:  
 

საუდის არაბეთი (Saudi 
Arabia) 

09.10.07 
(ცვლილებები 
20.02.08 
13.12.11 

მონაწილეობს 
Abu Sayyaf 
Group-ის 
დაფინანსებაში
, იარაღით 
მომარაგებაში, 
კადრების 
შერჩევასა და 
სხვა სახის 
დახმარების 
გაწევაში. 
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(Abu Bakr); 
ლ) აბუ 
აბდულაჰი (Abu 
Abdullah ). 

231 სახელები: 
1. რიკარდო 
(RICARDO ) 
2. პერესი (PEREZ) 
3. აიერასი (AYERAS) 
4.  
დაბ.თარიღი: 15.09.73 
დაბ.ადგილი: 
პარაისოს ქ. 24. 
ბარანგეი, 
მანდალუიონგი, 
ფილიპინები (24 
Paraiso Street, 
Barangay Poblacion, 
Mandaluyong City, 
Philippines) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
ფილიპინელი 

ა) აბდულ კარიმ 
აიერასი (Abdul 
Kareem Ayeras); 
ბ) აბდულ კარიმ 
აიერასი (Abdul 
Karim Ayeras); 
გ) რიკი აიერასი 
(Ricky Ayeras); 
დ) ჯიმბოი 
(Jimboy); 
ე) ისააკ ჯეი 
გალანგ პერესი 
(Isaac Jay Galang 
Perez);  
ვ) აბდულ 
მუჯიბი (Abdul 
Mujib); 

პასპორტის 
მონაცემები:  
პირადი 
ნომერი:  
 

ა) ბარანგეი, მანგაიაო, 
ტაგკავაიანი, კესონი, 
ფილიპინები (Barangay 
Mangayao, Tagkawayan, 
Quezon, Philippines); ბ) 
ბარანგეი ტიგიბი, 
აიუნგონი, 
აღმოსავლეთ ნეგროსი, 
ფილიპინები 
 (Barangay Tigib, 
Ayungon, Negros 
Oriental, Philippines). 
 

04.06.08 
(ცვლილებები 
13.12.11) 

Rajah Solaiman 
Movement-ის 
წევრი. 
2011 წლის 14 
მარტს 
დაკავებული 
იქნა 
ფილიპინების 
სამართალდამც
ავი 
ორგანოების 
მიერ. 
 

232 
 

სახელები: 
1. სუჰაილი (SUHAYL 
) 
2. ფატილოევიჩი 
(FATILLOEVICH) 
3. ბურანოვი 
(BURANOV) 
4.  
Бypaнов Суҳайл 
Фатиллоевич 
დაბ.თარიღი: 1983 
დაბ.ადგილი:  
ტაშკენტი, უზბეკეთი 
(Tashkent, Uzbekistan) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
უზბეკი 

 სუჰაილ 
ფატილოიევიჩ 
ბურანოვი 
(Suhayl 
Fatilloyevich 
Buranov)  

პასპორტის 
მონაცემები:  
პირადი 
ნომერი:  
 

კარა-სუ-6. შენობა 12, 
ბინა 59, ტაშკენტი, 
უზბეკეთი (Massiv Kara-
Su-6, building 12, apt. 59, 
Tashkent, Uzbekistan)  

21.04.08 
(ცვლილებები 
13.12.11) 

იყო Islamic 
Jihad Group-ის 
ერთ-ერთი 
ლიდერი.  
არსებული 
ინფორმაციით 
გარდაიცვალა 
პაკისტანში 
2009 წელს.  
 

234. სახელები: 
1. რედენდო 
(REDENDO)  
2. კაინი (CAIN) 
3. დელოსა 
(DELLOSA) 
4. 
დაბ.თარიღი: 15.05.72 
დაბ.ადგილი: პუნტა, 
სანტა ანა, მანილა, 
ფილიპინები (Punta, 

ა) აბუ ლონგო 
(Abu Ilonggo);  
ბ) ბრენდონ 
ბერუზა (Brandon 
Berusa); 
გ) აბუ მუადზი 
(Abu Muadz);  
დ) არნულფო 
ალვარადო 
(Arnulfo 
Alvarado); 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი 
ნომერი:  
 

3111 მა. ბაუტისტა, 
პუნტა, სანტა ანა, 
მანილა, ფილიპინები 
(3111, Ma. Bautista, 
Punta, Santa Ana, 
Manila, Philippines) 
 

04.06.08 
(ცვლილებები 
03.06.08 
13.12.11) 
 

Rajah Solaiman 
Movement-ის  
წევრი. 
აქვს კავშირი  
Abu Sayyaf 
Group-თან.  
მამა - 
ფერნანდო 
რაფაელ 
დელოზა 
(Fernando 
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Santa Ana, Manila, 
Philippines) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
ფილიპინელი 
 

ე) ჰაბილ აჰმად 
დელოზა (Habil 
Ahmad Dellosa); 
ვ) დოდონგი 
(Dodong);  
ზ) ტროი (Troy); 
თ) უტმანი 
(Uthman). 

Rafael Dellosa).  
დედა – ედიტა 
პარადო კაინი 
(Editha Parado 
Cain). 

235. სახელები: 
1. ფელისიანო 
(FELICIANO) 
2. სემბორიო 
(SEMBORIO) 
3. დელოს რეიეს უმც. 
(DELOS REYES JR) 
4. 
დაბ.თარიღი: 04.11.63 
დაბ.ადგილი: არკო, 
ლამიტანი, 
ბასილანი, 
ფილიპინები (Arco, 
Lamitan, Basilan, 
Philippines) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
ფილიპინელი 
 

ა) აბუბაკარ 
აბდილაჰი 
(Abubakar 
Abdillah);  
ბ) აბდულ 
აბდილაჰი 
(Abdul Abdillah).  

პასპორტის 
მონაცემები:  
პირადი 
ნომერი:  
 

ფილიპინები 
(Philippines) 
 

04.06.08 
(ცვლილებები 
03.06.09 
13.12.11) 

Rajah Solaiman 
Movement-ის 
წევრი. 
მამა - 
ფელისიანო 
დელოს რეიეს 
სრ (Feliciano 
Delos Reyes SR); 
დედა – აურეა 
სემბორიო 
(Aurea 
Semborio). 
2011 წლის 
მაისიდან 
იმყოფება 
პატიმრობაში 
ფილიპინებზე. 

236.  სახელები: 
1. პიო (PIO) 
2. აბონე (ABOGNE) 
3. დე ვერა (DE VERA) 
4. 
დაბ.თარიღი: 19.12.69 
დაბ.ადგილი: ბაგაკი, 
ბაგამანოკი, 
კატანდუანესი, 
ფილიპინები (Bagac, 
Bagamanok, 
Catanduanes, 
Philippines) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
ფილიპინელი 
 

ა) ისმაელ დი 
ვერა (Ismael De 
Vera); 
ბ) ხალიდი 
(Khalid);  
c) ისმაელი 
(Ismael); 
გ) ისმაილი 
(Ismail);  
დ) მანექსი 
(Manex); 
ე) ტიტო არტი 
(Tito Art);  
ვ) დეივი (Dave); 
ზ) ლეო (Leo).  

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი 
ნომერი:  
 

კონსეპსიონი, 
სარაგოზა, ნუევა ესიხა, 
ფილიპინები 
(Concepcion, Zaragosa, 
Nueva Ecija, Philippines) 

04.06.08 
(ცვლილებები 
03.06.09 
13.12.11) 

Rajah Solaiman 
Movement, Abu 
Sayyaf Group-
ისა და Jemaah 
Islamiyah-ის  
წევრი. 
მამა– ჰონორიო 
დევერა 
(Honorio 
Devera); 
დედა - ფაუსტა 
აბონე (Fausta 
Abogne). 
2011 წლის 
მაისიდან 
იმყოფება 
პატიმრობაში 
ფილიპინებზე. 

240 სახელები: 
1. ნაჯმიდინი 
(NAJMIDDIN) 
2. კამოლიტდინოვიჩ 
(KAMOLITDINOVIC
H) 
3. ჯალოლოვი 

 პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი 
ნომერი:  
 

ს. ჯალილოვის ქ. 14. 
ხარტუ, ანდიჯანის 
რეგიონი, უზბეკეთი (S. 
Jalilov Street 14, Khartu, 
Andijan Region, 
Uzbekistan) 

21.04.08 
(ცვლილებები 
13.12.11) 

იყო Islamic 
Jihad Group-ის 
ერთ-ერთი 
ლიდერი. 
არსებული 
ინფორმაციით 
გარდაიცვალა 
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(JALOLOV) 
4. 
Жалолов Ηажмиддин 
Камолитдинович 
დაბ.თარიღი: 1972 
დაბ.ადგილი:  
ანდიჯანის რეგიონი, 
უზბეკეთი (Andijan 
Region, Uzbekistan) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
უზბეკი 

პაკისტანში 
2009 წლის 
სექტემბერში.  
 

241 სახელები: 
1. რუბენი (RUBEN) 
2. პესტანო 
(PESTANO) 
3. ლავილა უმც. 
(LAVILLA. JR) 
4. 
  
დაბ.თარიღი: 04.10.72 
დაბ.ადგილი: ბანგა 
მაიტი, ბარანგაი 
ტრანგავანი, 
ლამბუნაო, ლოილო, 
ფილიპინები (Sitio 
Banga Maiti, Barangay 
Tranghawan, 
Lambunao, Iloilo, 
Philippines) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
ფილიპინელი 
 

ა) რუბენ 
ლავილა (Reuben 
Lavilla); 
ბ) შეიკ ომარი 
(Sheik Omar);  
გ) მაილ დ 
ლავილა (Mile D 
Lavilla);  
დ) რეიმუნდ 
ლავილა 
(Reymund 
Lavilla); 
ე) რამო ლავილა 
(Ramo Lavilla); 
ვ) მაიკ დე 
ლავილა (Mike 
de Lavilla); 
ზ) აბდულლაჰ 
მუდარისი 
(Abdullah 
Muddaris); 
თ) ალი ომარი 
(Ali Omar); 
ი) ომარ ლავილა 
(Omar Lavilla); 
კ) ომარ ლაბელა 
(Omar Labella);  
ლ) სოუ (So);  
მ) ესო (Eso);  
ნ) ჯუნჯუნი 
(Junjun). 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ა) 
ფილიპინების 
პასპორტი 
№MM611523 
(2004); 
ბ) 
ფილიპინების 
პასპორტი 
№EE947317  
(2000-2001);  
გ) 
ფილიპინების 
პასპორტი 
№P421967 
(1995-1997). 
პირადი 
ნომერი:  
 

მე-10 ავენიუ, 
კალუკანი, 
ფილიპინები (10th 
Avenue, Caloocan City, 
Philippines)  
 

04.06.08 
(ცვლილებები 
16.09.08 
13.12.11) 

Rajah Solaiman 
Movement-ის 
სულიერი 
ლიდერი.  
აქვს კავშირები  
კადაფი 
აბუბაკარ 
ჯანჯალანისა 
(Khadafi 
Abubakar 
Janjalani) და the 
International 
Islamic Relief 
Organization-
სთან 
(ფილიალები, 
ფილიპინები). 
2011 წლის 
მაისიდან 
იმყოფება 
პატიმრობაში 
ფილიპინებზე.  
 

242. სახელები: 
1. დინო ამორი 
(DINNO AMOR) 
2. როსალეხოსი 
(ROSALEJOS) 
3. პარეხა (PAREJA) 
4. 
  

ა) ჯონი პარეხა 
(Johnny Pareja); 
ბ) ხალილ 
პარეხა (Khalil 
Pareja); 
გ) მოჰამადი 
(Mohammad); 
დ) აკმადი 
(Akmad);  

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი 
ნომერი:  
 

ატიმონანა, კესონის 
პროვინცია, 
ფილიპინები 
(Atimonana, Quezon 
Province, Philippines)  

04.06.08 
(ცვლილებები 
03.06. 09 
13.12.11) 

Rajah Solaiman 
Movement-ის 
წევრი. 
მამა – 
ამორსოლო 
ხარაბატა 
პარეხა 
(Amorsolo 
Jarabata Pareja); 
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დაბ.თარიღი: 19.07.81 
დაბ.ადგილი: სებუ, 
ფილიპინები (Cebu 
City, Philippines) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
ფილიპინელი 
 

ე) მაითი 
(Mighty); 
ვ) რაში (Rash). 

დედა – 
ლეონილა 
კამბაია 
როსალეხოსი 
(Leonila 
Cambaya 
Rosalejos). 

243 სახელები: 
1. ჰილარიონი 
(HILARION) 
2. დელ როსარიო 
(DEL ROSARIO) 
3. სანტოს III 
(SANTOS III)  
4. 
დაბ.თარიღი: 12.03.66 
დაბ.ადგილი: 686 ა. 
მაბინის ქუჩა, 
სანგანდაანი, 
კალუკანი, 
ფილიპინები (686 A. 
Mabini Street, 
Sangandaan, Caloocan 
City, 
Philippines) 
 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
ფილიპინელი 

ა) აკმად 
სანტოსი (Akmad 
Santos); 
ბ) აჰმედ ისლამი 
(Ahmed Islam); 
გ) აჰმად ისლამ 
სანტოსი (Ahmad 
Islam Santos); 
დ) აბუ ჰამსა 
(Abu Hamsa);  
ე) ჰილარიონ 
სანტოს III 
(Hilarion Santos 
III);  
ვ) აბუ აბდულაჰ 
სანტოსი (Abu 
Abdullah Santos);  
ზ) ფაიზალ 
სანტოსი (Faisal 
Santos); 
თ) ლაკეი 
(Lakay);  
ი) აკი (Aki); 
კ) აქი (Aqi). 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ფილიპინების 
პასპორტი  
№AA780554 
პირადი 
ნომერი:  
 

პურდუს ქ. 50, კუბაო, 
კეზონი, ფილიპინები 
(50, Purdue Street, 
Cubao, Quezon City, 
Philippines) 
 

04.06.08 
(ცვლილებები 
13.12.11) 

Rajah Solaiman 
Movement-ის 
დამფუძნებელ
ი და ლიდერი. 
კავშირი აქვს 
Abu Sayyaf 
Group-თან.  
2011 წლის 
მაისიდან 
იმყოფება 
პატიმრობაში 
ფილიპინებზე.  

244 სახელები: 
1. ანჯელო (ANGELO) 
2. რამირესი 
(RAMIREZ) 
3. ტრინიდადი 
(TRINIDAD) 
4. 
დაბ.თარიღი: 20.03.78 
დაბ.ადგილი: 
გატარანი, კაგაიანის 
პროვინცია, 
ფილიპინები 
(Gattaran, Cagayan 
Province, Philippines) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
ფილიპინელი 
 

ა) კალიბ 
ტრინიდადი 
(Calib Trinidad);  
ბ) კალიბ 
ტრინიდადი 
(Kalib Trinidad);  
გ) აბდულ 
ხალილი (Abdul 
Khalil); 
დ) 
აბდუკალილი 
(Abdukahlil); 
ე) აბუ ხალილი 
(Abu Khalil);  
ვ) ანისი (Anis). 

პასპორტის 
მონაცემები:  
პირადი 
ნომერი:  
 

3111 მა. ბაუტისტა, 
პუნტა, სანტა ანა, 
მანილა, ფილიპინები 
(3111 Ma. Bautista, 
Punta, Santa Ana, 
Manila, Philippines) 

04.06.08 
(ცვლილებები 
13.12.11) 

განმასხვავებე
ლი ნიშანი:  
ნაწიბურები 
ორივე ფეხზე. 
Rajah Solaiman 
Movement-ის 
წევრი.  
კავშირი აქვს  
Abu Sayyaf 
Group-სა და the 
Jemaah 
Islamiyah-თან.  
2011 წლის 
მაისიდან 
იმყოფება 
პატიმრობაში 
ფილიპინებზე.  
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249 სახელები: 
1. იბრაჰიმი 
(IBRAHIM) 
 2. აბდულ სალამი 
(ABDUL SALAM) 
3. მოჰამედი 
(MOHAMED) 
4. ბოიასირი 
(BOYASSEER) 
დაბ.თარიღი: 01.09.62 
დაბ.ადგილი: 
ბენგაზი, 
ლიბია (Benghazi, 
Libyan Arab 
Jamahiriya) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
ა) ლიბიელი 
ბ) ირლანდიელი 
 
 

ა) აბუ ალ-
ბანაანი (Abu Al-
Banaan); 
ბ) იბრაჰიმ 
ბუისირი 
(Ibrahim Bouisir); 
გ) იბრაჰიმ 
ბუისირი 
(Ibrahim Buisir); 
დ) იბრაჰიმ 
აბდულ სალემ 
მოჰამედ 
ბუისირი 
(Ibrahim Abdul 
Salem Mohamed 
Buisir); 
ე) იბრაჰიმ 
ბუვისირი 
(Ibrahim Buwisir); 
ვ) იბრჰმ 
ბუვისირი 
(Ibrhm 
Buwisir) 
დაბ. თარიღი: 
01.09.62 
ირლანდიის 
პასპორტი:  
№L038300 
გაცემის თარიღი: 
04.09.02 
გაცემის 
ადგილი: 
დუბლინი, 
ირლანდია 
(Dublin. Irlandia) 
გაუქმების 
თარიღი:  
14.05.09 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
პირადი 
ნომერი:  
ირლანდიის 
საჯარო 
სამსახურის 
მოსამსახურის 
ნომერი 
(Irish Personal 
Public Service 
No. №6977094P 

ჰილვიუ გროუვი 20, 
ბალინტერი, დუბლინი 
16, ირლანდია (20 
Hillview Grove, 
Ballinteer, Dublin 16, 
Ireland) 
 

04.02.2009 
(ცვლილებები 
13.03.09 
13.12.11) 

უსამა მუჰამედ 
ავად ბინ 
ლადენის 
(Usama 
Muhammed 
Awad Bin 
Laden) ახლო 
მოკავშირე.  
 Al-Qaida, the 
Libyan Islamic 
Fighting Group-
ისა და Egyptian 
Islamic Jihad-ის 
მხარდამჭერი. 

254 სახელები: 
1. ატილა (ATILLA)  
2. სელეკი (SELEK) 
3. 
4.  
დაბ.თარიღი: 28.02.85 
დაბ.ადგილი: ულმი, 
გერმანია (Ulm, 
Germany) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა:  
გერმანელი 
 

 პასპორტის 
მონაცემები:  
გერმანიის 
პასპორტი 
№7020142921 
მოქმედების 
ვადა: 
03.12.11 
გაცემის 
ადგილი: 
ულმი, 
გერმანია  
(Ulm, 

ულმი, გერმანია  
(Kauterჰckerweg 5, 
89077 Ulm, Germany) 
 

18.06.2009 
(ცვლილებები 
25.01.10 
13.12.11) 

Islamic Jihad 
Union (IJU)-ს 
წევრი, 
რომელიც, 
ასევე, 
ცნობილია, 
Islamic Jihad 
Group-ის 
სახელით.  
2010 წლის 
ივნისიდან 
იმყოფება 
პატიმრობაში 
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Germany) 
პირადი 
ნომერი: 
გერმანიის 
პირადობის 
მოწმობა(Bund
espersonalausw
eis Nr.):  
702092811 
მოქმედების 
ვადა: 
06.04.10 
გაცემის 
ადგილი: 
ულმი, 
გერმანია  
(Ulm, 
Germany) № 

გერმანიაში. 

257 სახელები: 
1. აბდული (ABDUL) 
2. ჰაკი (HAQ) 
3. 
4. 
დაბ.თარიღი: 10.10.71 
დაბ.ადგილი: ჩელე 
ქაუნთი, ხუტანის 
არეა, ხინჯიანგ 
უიგურის 
ავტონომიური 
რეგიონი, ჩინეთი 
(Chele County, 
Khuttan Area, Xinjiang 
Uighur Autonomous 
Region, China) 
ეროვნება/მოქალაქეო
ბა: ჩინელი 
 

ა) 
მაიმაითაიმინგ 
მაიმაიტი 
(Maimaitiming 
Maimaiti); 
ბ) აბდულ ჰექი 
(Abdul Heq);  
გ) აბუდუჰეიკი 
(Abuduhake);  
დ) აბდულჰექ 
ჯუნდულაჰი 
(Abdulheq 
Jundullah);  
ე) ` აბდ ალ-ჰაკი 
('Abd Al-Haq);  
ვ) მემეთაიმინგ 
მემეთი 
(Memetiming 
Memeti); 
ზ) მემეთაიმინგ 
აქსიმუ 
(Memetiming 
Aximu);  
თ) მემეთაიმინგ 
ქეკემენი 
(Memetiming 
Qekeman); 
ი) 
მაიუმაითაიმინ 
მაიმაიტი 
(Maiumaitimin 
Maimaiti);  
კ) აბდულ 
საიმაიტი (Abdul 

პასპორტის 
მონაცემები:  
პირადი 
ნომერი:  
ჩინეთის 
პირადობის 
მოწმობა:  
№65322519711
0100533 
 

 15.04.09 
(ცვლილებები 
13.12.11) 

ადგილსამყოფე
ლი - პაკისტანი 
(Pakistan).  
2009 წლის 
აპრილის 
ინფორმაცია) 
Eastern 
Turkistan 
Islamic 
Movement-ის 
სრულუფლები
ანი ლიდერი 
და 
ხელმძღვანელი
. 
მონაწილეობდა 
ორგანიზაციის 
დაფინანსებასა 
და 
დაკომპლექტებ
აში.  
არსებული 
ინფორმაციით, 
გარდაიცვალა 
2010 წლის 
თებერვალში 
პაკისტანში.  
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Saimaiti); 
ლ) მუჰამედ 
აჰმედ ხალიქი 
(Muhammad 
Ahmed Khaliq);  
მ) მაიმაიტი 
იმანი (Maimaiti 
Iman);  
ნ) მუჰელისი 
(Muhelisi); 
ო) ქერმანი 
(Qerman); 
პ ) საიფუდაინგი 
(Saifuding). 

 
 

                                                                                                                                                                                 დანართი №3 
                      იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და  
                                   ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან 
 

№ 
ორგანიზაციის 
დასახელება 

დასახელების სხვა 
ვარიანტები 

მისამართი 
სიაში შეყვანის 
თარიღი 

სხვა ინფორმაცია 

1 2 3 4 5 6 
2. აბუ საიაფ ჯგუფი (ABU 

SAYYAF GROUP) 
Al Harakat Al Islamiyya ფილიპინები 

(Philippines)  
06.10.01 
(ცვლილებები 
13.12.11) 

Jemaah Islamiyah (JI)-ის 
მოკავშირე. 
ამჟამინdელი მეთაური – 
რადულან საჰირონი 
(Radulan Sahiron). 

3. ავღანეთის მხარდაჭერის 
კომიტეტი (AFGHAN 
SUPPORT COMMITTEE 
(ASC)) 

ა) Lajnat ul Masa 
Eidatul Afghania;  
ბ) Jamiat Ayat-ur-Rhas 
al Islamiac;  
გ) Jamiat Ihya ul Turath 
al Islamia;  
დ) Ahya ul Turas 

ა) სათაო ოფისი - 
G.T. Road 
(სავარაუდოდ, Grand 
Trunk Road), 
Pushtoon Garhi Pabbi-
სთან ახლოს, 
Peshawar, Pakistan; 
ბ) Cheprahar Hadda, 
Mia Omar Sabaqah 
School, Jalabad, 
Afghanistan 

11.01.02 
(ცვლილებები 
13.12.11) 

აქვს კავშირი Revival of 
Islamic Heritage Society-
სთან.  
ASC-ის ხელმძღვანელი 
ფინანსურ საკითხებში - 
აბუ ბაკრ ალ-ჯაზირი (Abu 
Bakr al-Jaziri).  
 

7. AL-AKHTAR TRUST 
INTERNATIONAL 

ა)Al Akhtar Trust;  
ბ) Al-Akhtar Medical 
Centre;  
გ) Akhtarabad Medical 
Camp; 
დ) Pakistan Relief 
Foundation;  
ე) Pakistani Relief 
Foundation; 
ზ) Azmat-e-Pakistan 
Trust;  
თ) Azmat Pakistan 

ა) ST-1/A, Gulsahn-e-
Iqbal, Block 2, Karachi, 
25300, Pakistan;  
ბ) Gulistan-e-Jauhar, 
Block 12, Karachi, 
Pakistan. 

17.08.05 
(ცვლილებები 
10.12.08 
13.12.11) 

 რეგიონალური ოფისები 
პაკისტანში: Bahawalpur, 
Bawalnagar, Gilgit, 
Islamabad, Mirpur Khas, 
Tando-Jan-Muhammad; 
Akhtarabad Medical Camp-ი 
მდებარეობს ავღანეთში 
(Spin Boldak, Afghanistan). 
დარეგისტრირებულია 
Jaish-i-Mohammed-ის 
წევრების მიერ. 
აქვს კავშირი Harakat ul-
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Trust. 
 

Mujahidin/ HUM, 
Lashkar I Jhanghvi (LJ)-სა და 
Lashkar-e-Tayyiba-თან.  
აკრძალულია პაკისტანში.  

10. AL-BARAKAAT BANK  Mogadishu, Somalia  
 

09.11.01 
(ცვლილებები 
13.12.11) 

ალი აჰმედ ნურ ჯიმ`ალის 
(Ali Ahmed Nur Jim’ale) 
მიერ დაარსებული Al-
Barakaat-ის კომპანიების 
ქსელის ნაწილი.  

12. AL-BARAKAT BANK OF 
SOMALIA (BSS) 

Barakat Bank Of 
Somalia 

ა) Mogadishu, Somalia; 
ბ) Bossaso, Somalia 

09.11.01 
(ცვლილებები 
13.12.11) 

ალი აჰმედ ნურ ჯიმ`ალის 
(Ali Ahmed Nur Jim’ale) 
მიერ დაარსებული Al-
Barakaat-ის კომპანიების 
ქსელის ნაწილი. 

20. AL-HAMATI SWEETS 
BAKERIES 

 Al-Mukallah, 
Hadhramawt 
Governorate, Yemen 

17.10.01 
(ცვლილებები 
13.12.11) 

მოჰამად ჰამდი მოჰამად 
სადიქ ალ-აჰდალის 
(Mohammad Hamdi 
Mohammad Sadiq al-Ahdal) 
საკუთრება.  
არსებული ინფორმაციით, 
აღარ არსებობს.  

30. AL-HARAMAIN ISLAMIC 
FOUNDATION 
(SOMALIA) 

 სომალი (Somalia) 13.03.02 
(ცვლილებები 
 13.12.11) 

დამაარსებელი და ყოფილი 
ლიდერი – აქილ 
აბდულაზიზ აქილ ალ-
აქილი (Aqeel Abdulaziz 
Aqeel al-Aqeel).  

35. AL-ITIHAAD AL-
ISLAMIYA / AIAI 

  06.10.01 
(ცვლილებები 
21.12.07 
 13.12.11) 

არსებული ინფორმაცით 
მოქმედებს სომალისა 
(Somalia) და ეთიოპიაში 
(Ethiopia). 
მეთაურები: ჰასან 
აბდულაჰ ჰერსი ალ-
თურქი (Hassan Abdullah 
Hersi Al-Turki)  
და ჰასან დაჰირ ავეისი 
(Hassan Dahir Aweys).  
AIAI-მ მიიღო ფულადი 
სახსრები Al-Haramain 
Islamic Foundation 
(Somalia)-ის მეშვეობით. 

36. EGYPTIAN ISLAMIC 
JIHAD  

ა) Egyptian Al-Jihad;  
ბ) Jihad Group;  
გ) New Jihad;  
დ) Al – Jihad; 
ე) Egyptian Islamic 
Movement. 

 06.10.01 
(ცვლილებები 
05.03.09 
13.12.11) 

თანადამაარსებელი აიმან 
მუჰამედ რაბი ალ-
ზავაჰირი (Aiman 
Muhammed Rabi al-
Zawahiri), რომელიც, ასევე, 
წარმოადგენდა 
ორგანიზაციის სამხედრო 
მეთაურს.  

39. AL RASHID TRUST ა) Al-Rasheed Trust; 
ბ) Al-Rashid Trust; 
გ) Aid Organization of 
the Ulema, Pakistan; 

ა) Kitas Ghar, 
Nazimabad 4, Dahgel-
Iftah, Karachi, 
Pakistan;  

06.10.01 
(ცვლილებები 
21.10.08 
10.12.08 

შტაბები მდებარეობს 
პაკისტანში (Pakistan). 
ოპერაციები ავღანეთში: 
Herat Jalalabad, Kabul, 
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დ) Al Amin Welfare 
Trust; 
ე) Al Amin Trust; 
ვ) Al Ameen Trust; 
ზ) Al-Ameen Trust; 
თ) Al Rasheed Trust; 
ი) Al Madina Trust; 
კ) Al-Madina Trust. 
 

ბ) Jamia Maajid, 
Sulalman Park, 
Melgium Pura, Lahore, 
Pakistan;  
გ) Office Dha’rbi-
M’unin, Opposite 
Khyber Bank, 
Abbottabad Road, 
Mansehra, Pakistan;  
დ) Office Dha’rbi-
M’unin ZR Brothers, 
Katcherry Road, 
Chowk Yadgaar, 
Peshawar, Pakistan;  
ე) Office Dha’rbi-
M’unin, Rm No. 3, 
Moti Plaza, Near 
Liaquat Bagh, Muree 
Road, Rawalpindi, 
Pakistan;  
ვ) Office Dha’rbi-
M’unin, Top Floor, Dr. 
Dawa Khan Dental 
Clinic Surgeon, Main 
Baxae, Mingora, Swat, 
Pakistan; 
ზ) Kitab Ghar, Darul 
Ifta Wal Irshad, 
Nazimabad 
No. 4, Karachi, 
Pakistan, Phone 
6683301; Phone 0300-
8209199; Fax 6623814; 
თ) 302b-40, Good 
Earth Court, 
Opposite Pia 
Planitarium, Block 13a, 
Gulshan -l Igbal, 
Karachi, Pakistan; 
Phone 4979263; 
ი) 617 Clifton Center, 
Block 
5, 6th Floor, Clifton, 
Karachi, Pakistan; 
Phone 587-2545; 
კ) 605 Landmark Plaza, 
11 Chundrigar Road, 
Opposite Jang 
Building, Karachi, 
Pakistan; Phone 
2623818-19; 
ლ) Jamia Masjid, 
Sulaiman Park, Begum 

13.12.11) Kandahar, Mazar Sherif. 
ასევე, განახორციელა 
ოპერაციები კოსოვოსა და 
ჩეჩნეთში. 
ჩართულია Al-Qaida-სა და 
the Taliban-ის 
დაფინანსებაში. 2008 წლის 
21 ოქტომბრამდე, ასევე, 
მოიხსენიებოდა, როგორც 
"Aid Organization of the 
Ulema, Pakistan", რომელიც 
შეტანილი იქნა სიაში 2002 
წლის 24 აპრილს 
(ცვლილებები 25.07.06). 
2008 წლის 21 ოქტომბერს 
შეუერთდა ორი 
ორგანიზაცია: Al Rashid 
Trust და Aid Organization of 
the Ulema, Pakistan.  
დამფუძნებელი - მუფტი 
რაშიდ აჰმად ლედაიანოი 
(Mufti Rashid Ahmad 
Ledahyanoy). 
აქვს კავშირი Jaish-i-
Mohammed-თან. 
2001 წლის ოქტომბრიდან  
აიკრძალა პაკისტანში. 2007 
წლის თებერვალში, 
მიუხედავად 
ორგანიზაციის ოფისების 
დახურვისა პაკისტანში, 
იგი მაინც აგრძელებდა 
საქმიანობას.  



 30

Pura, Lahore, Pakistan; 
Phone 042-6812081. 
 

41. ANSAR AL-ISLAM ა) Devotees of Islam;  
ბ) Jund al-Islam;  
გ) Soldiers of Islam;  
დ) Kurdistan 
Supporters of Islam;  
ე) Supporters of Islam 
in Kurdistan;  
ვ) Followers of Islam in 
Kurdistan: 
ზ) Kurdish Taliban;  
თ) Soldiers of God; 
ი) Ansar al-Sunna 
Army;  
კ) Jaish Ansar al-Sunna;  
ლ) Ansar al-Sunna. 

 24.02.03 
(ცვლილებები 
 31.03.04 
 05.03.09 
 18.03.09 
 21.10.10 
13.12.11) 

დაფუძნებულია 
ნაჯმუდდინ ფარაჯ 
აჰმადის (Najmuddin Faraj 
Ahmad) მიერ.  
აქვს კავშირი Al-Qaida in 
Iraq-თან. 
განლაგებულია და 
ძირითადად მოქმედებს 
ჩრდილოეთ ერაყში, 
თუმცა, ასევე, 
წარმოდგენილია სამხრეთ 
და ცენტრალურ ერაყშიც.  

42. შეიარაღებული 
ისლამური დაჯგუფება 
(ARMED ISLAMIC 
GROUP) 

ა) Al Jamm’ah Al-
Islamiah Al- Musallah;  
ბ) GIA;  
გ) Groupe Islamique 
Armé. 

ალჟირი (Algeria) 06.10.01 
(ცვლილებები 
07.04.08 
13.12.11) 

 

44. ASBAT AL-ANSAR  Ein el-Hilweh camp, 
Lebanon 
 

06.10.01 
(ცვლილებები 
30.01.09 
13.12.11) 
 

აქტიურია ჩრდილოეთ 
ერაყში (Northern Iraq).  
აქვს კავშირი Al-Qaida in 
Iraq-თან. 

54. BARAKAAT RED SEA 
TELECOMMUNICATIONS 

 ა) Bossaso, Somalia; 
ბ) Nakhiil, Somalia; 
გ) Huruuse, Somalia; 
დ) Raxmo, Somalia; 
ე) Ticis, Somalia; 
ვ) Kowthar, Somalia; 
ზ) Noobir, Somalia; 
თ) Bubaarag, Somalia; 
ი) Gufure, Somalia; 
კ) Xuuxuule, Somalia; 
ლ) Ala Aamin, 
Somalia;  
მ) Guureeye, Somalia;  
ნ) Najax, Somalia;  
ო) Carafaat, Somalia. 

09.11.01 
(ცვლილებები 
13.12.11) 

ალი აჰმედ ნურ ჯიმ`ალის 
(Ali Ahmed Nur Jim’ale) 
მიერ დაარსებული Al-
Barakaat-ის კომპანიების 
ქსელის ნაწილი.  
 

64. BARAKAT 
TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY LIMITED 

BTELCO Bakara Market, Dar 
Salaam Building, 
Mogadishu, Somalia 

09.11.01 
(ცვლილებები 
 21.10.10 
13.12.11) 

ალი აჰმედ ნურ ჯიმ`ალის 
(Ali Ahmed Nur Jim’ale) 
მიერ დაარსებული Al-
Barakaat-ის კომპანიების 
ქსელის ნაწილი.  
2009 წლის აგვისტოს 
მონაცემებით, ჰოლანდიაში 
არსებული ოფისი 
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დაკეტილია და აღარ 
ფუნქციონირებს.  

68. BENEVOLENCE 
INTERNATIONAL FUND 

Benevolent 
International Fund 

ა) 2465 Cawthra Rd., 
Unit 203, Mississauga, 
Ontario, L5A 3P2 
Canada (უკანასკნელი 
ცნობილი 
მისამართი);  
ბ) P.O. Box 1508, 
Station B, Mississauga, 
Ontario, L4Y 4G2 
Canada;  
გ) P.O. Box 40015, 75 
King Street South, 
Waterloo, Ontario, N2J 
4V1 Canada 
(უკანასკნელი 
ცნობილი 
მისამართი) ;  
დ) 92 King Street, 201, 
Waterloo, Ontario, N2J 
1P5 Canada 
(უკანასკნელი 
ცნობილი 
მისამართი). 

21.11.02 
(ცვლილებები 
13.12.11) 

აქვს კავშირი Benevolence 
International Foundation-
თან.  
 

70. DJAMAT HOUMAT 
DAAWA SALAFIA (DHDS) 

ა) Djamaat Houmah Al-
Dawah Al-Salafiat; 
გ) Katibat el Ahouel. 
 

ალჟირი (Algeria) 11.11.03 
(ცვლილებები 
26.11.04; 
07.04.08; 
25.01.10 
13.12.11) 

აქვს კავშირი Armed Islamic 
Group (GIA)-სა და the 
Organization of Al-Qaida in 
the Islamic Maghreb-თან.  

71. EASTERN TURKISTAN 
ISLAMIC MOVEMENT 
(ETIM) 

ა) The Eastern 
Turkistan Islamic Party; 
ბ) The Eastern 
Turkistan Islamic Party 
of Allah; 
გ) Islamic Party of 
Turkestan; 
დ) Djamaat Turkistan. 

 11.09.02 
(ცვლილებები 
03.10.08 
13.12.11) 

მოქმედებს ჩინეთში, 
სამხრეთ აზიასა და 
ცენტრალურ აზიაში.  

74. HARAKAT UL-
MUJAHIDIN / HUM 

ა) Al-Faran;  
ბ) Al-Hadid;  
გ) Al-Hadith;  
დ) Harakat Ul-Ansar;  
ე) HUA;  
ვ) Harakat Ul- 
Mujahideen. 

პაკისტანი (Pakistan) 06.10.01 
(ცვლილებები 
13.12.11) 

აქვს კავშირები Jaish-i-
Mohammed, Lashkar i 
Jhangvi (LJ)-სა და Lashkar-e-
Tayyiba-სთან. 
მოქმედებს პაკისტანსა და 
ავღანეთში. აკრძალულია 
პაკისტანში.  

75. HEYATUL ULYA  Mogadishu, Somalia 09.11.01 
(ცვლილებები 
13.12.11) 

ალი აჰმედ ნურ ჯიმ`ალის 
(Ali Ahmed Nur Jim’ale) 
მიერ დაარსებული Al-
Barakaat-ის კომპანიების 
ქსელის ნაწილი.  
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77. დახმარების 
საერთაშორისო 
ისლამური ორგანიზაცია, 
ფილიპინები, 
ფილიალები 
(INTERNATIONAL 
ISLAMIC RELIEF 
ORGANIZATION, 
PHILIPPINES, BRANCH 
OFFICES) 

ა) International Islamic 
Relief Agency;  
ბ) International Relief 
Organization;  
გ) Islamic Relief 
Organization;  
დ) Islamic World 
Relief; 
ე) International Islamic 
Aid Organization;  
ვ) Islamic Salvation 
Committee;  
ზ) The Human Relief 
Committee of the 
Muslim World League; 
თ) World Islamic Relief 
Organization;  
ი) Al Igatha Al-
Islamiya; 
კ) Hayat al-Aghatha al-
Islamia al-Alamiya  
ლ) Hayat al-Igatha;  
მ) Hayat Al-‘Igatha;  
ნ) Ighatha;  
ო) Igatha;  
პ) Igassa;  
ჟ) Igasa;  
რ) Igase;  
ს) Egassa;  
ტ) IIRO. 

ა)International Islamic 
Relief Organization, 
Philippines Office; 201 
Heart 
Tower Building; 108 
Valero Street; Salcedo 
Village, Makati City; 
Manila, Philippines;  
ბ) Zamboanga City, 
Philippines  
გ) Tawi Tawi, 
Philippines 
 დ) Marawi City, 
Philippines  
ე) Basilan, Philippines; 
ვ) Cotabato City, 
Philippines.  
 

04.08.06 
(ცვლილებები 
13.12.11) 

აქვს კავშირი Abu Sayyaf 
Group- სა და Jemaah 
Islamiyah-თან. 
ყველა ოფისი დაიკეტა 2006 
წელს, მაგრამ 2009 წლის 
დასაწყისში IIRO-ს ოფისი 
მანილაში, ფილიპინები 
(Manila, the 
Philippines) ისევ გაიხსნა.  
 

79. ისლამური 
საერთაშორისო ბრიგადა 
(ISLAMIC 
INTERNATIONAL 
BRIGADE (IIB) 

ა) The Islamic 
Peacekeeping Brigade; 
ბ) The Islamic 
Peacekeeping Army; 
გ) The International 
Brigade;  
დ) Islamic 
Peacekeeping Battalion; 
ე) International 
Battalion;  
ე) Islamic Peacekeeping 
International Brigade. 

 04.03.03 
(ცვლილებები 
13.12.11) 

აქვს კავშირი შემდეგ 
ორგანიზაციებთან: 
Riyadus-Salikhin 
Reconnaissance, Sabotage 
Battalion of Chechen Martyrs 
(RSRSBCM), the Special 
Purpose Islamic Regiment 
(SPIR) 
 

80. ისლამური ჯიჰადის 
ჯგუფი (ISLAMIC JIHAD 
GROUP) 

ა) Jama’at al-Jihad;  
ბ) Libyan Society;  
გ) Kazakh Jama’at;  
დ) Jamaat Mojahedin;  
ე) Jamiyat;  
ვ) Jamiat al-Jihad al-
Islami;  
ზ) Dzhamaat 
Modzhakhedov;  

 01.06.05 
(ცვლილებები 
19.04.06 
20.02.08 
13.12.11) 

დამფუძნებლები და 
ხელმძღვანელები:ნაჯმიდი
ნ კამოლიტდინოვიჩ 
ჯალოლოვი (Najmiddin 
Kamolitdinovich Jalolov) 
 და სუჰაილ ფატილოევიჩ 
ბურანოვი (Suhayl 
Fatilloevich Buranov). 
აქვს კავშირი Islamic 
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თ) Islamic Jihad Group 
of Uzbekistan;  
ი) al-Djihad al-Islami;  
კ) Zamaat 
Modzhakhedov 
Tsentralnoy Asii; 
ლ) Islamic Jihad Union. 

Movement of Uzbekistan-სა 
და Emarat Kavkaz-თან. 
მოქმედებს 
ავღანეთი/პაკისტანის 
საზღვარზე, ცენტრალურ 
აზიაში, სამხრეთ აზიის 
რეგიონსა და ზოგიერთ 
ევროპულ ქვეყანაში.  

81. უზბეკეთის ისლამური 
მოძრაობა (ISLAMIC 
MOVEMENT OF 
UZBEKISTAN  

  06.10.01 
(ცვლილებები 
 13.12.11) 

დაკავშირებულია შემდეგ 
ორგანიზაციებთან: Eastern 
Turkistan Islamic Movement, 
Islamic Jihad Group, Emarat 
Kavkaz. 
მოქმედებს 
ავღანეთი/პაკისტანის 
საზღვარზე, ჩრდილოეთ 
ავღანეთსა და ცენტრალურ 
აზიაში.  

82. JAISH-I-MOHAMMED Army of Mohammed პაკისტანი (Pakistan) 17.10.01 
(ცვლილებები 
 13.12.11) 

დაფუძნებულია პეშავარსა 
და მუზაფარაბადში, 
პაკისტანი (Peshawar and 
Muzaffarabad, Pakistan). 
დაკავშირებულია შემდეგ 
ორგანიზაციებთან: 
 Harakat ul-Mujahidin / 
HUM, Lashkar-e-Tayyiba, Al-
Akhtar Trust International, 
Harakat-ul Jihad 
Islami. 
აკრძალულია პაკისტანში. 

83. AL-QAIDA IN IRAQ ა) AQI; 
ბ) al-Tawhid;  
გ) the Monotheism and 
Jihad Group;  
დ) Qaida of the Jihad in 
the Land of the Two 
Rivers;  
ე) Al-Qaida of Jihad in 
the Land of the Two 
Rivers;  
ვ) The Organization of 
Jihad’s Base in the 
Country of the Two 
Rivers;  
ზ) The Organization 
Base of Jihad/Country 
of the Two Rivers;  
თ) The Organization 
Base of 
Jihad/Mesopotamia;  
ი) Tanzim Qa’idat Al-
Jihad fi Bilad al-

 18.10.04 
(ცვლილებები 
 02.12.04 
 05.03.09 
13.12.11) 
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Rafidayn;  
კ) Tanzeem Qa’idat al 
Jihad/Bilad al 
Raafidaini; 
ლ) Jama'at Al-Tawhid 
Wa'al-Jihad; 
მ) JTJ; 
ნ) Islamic State of Iraq; 
ო) ISI; 
პ) al-Zarqawi network. 

84. JAM’YAH TA’AWUN AL-
ISLAMIA 

ა) Society of Islamic 
Cooperation;  
ბ) Jam’iyat Al Ta’awun 
Al Islamiyya;  
გ) Jit. 

Kandahar City, 
Afghanistan 

17.10.01 
(ცვლილებები 
 13.12.11) 

დაარსებულია უსამა 
მოჰამად ავად ბინ 
ლადენის (Usama 
Mohammad Awad bin Laden) 
მიერ.  
 

85. JEMAAH ISLAMIYAH ა) Jema’ah Islamiyah;  
ბ) Jemaah Islamiya;  
გ) Jemaah Islamiah;  
დ) Jamaah Islamiyah;  
ე) Jama’ah Islamiyah. 

 25.10.02 
(ცვლილებები 
 13.12.11) 

მოქმედებს სამხრეთ-
აღმოსავლეთ აზიაში, მათ 
შორის ინდონეზიაში, 
მალაიზიასა და 
ფილიპინებზე.  
აქვს კავშირი Abu Sayyaf 
Group-თან.  

86. LAJNAT AL DAAWA AL 
ISLAMIYA (LDI) 

ა) LDI; 
ბ) Lajnat Al Dawa; 
გ) Islamic Missionary 
Commission. 

ა) ავღანეთი 
(Afghanistan); 
ბ) პაკისტანი 
(Pakistan). 
 

20.02.03 
(ცვლილებები 
05.03.09 
13.12.11) 

აქვს კავშირი Libyan Islamic 
Fighting Group 
 -თან. 

88. LASHKAR I JHANGVI (LJ)   03.02.03 
(ცვლილებები 
13.12.11) 

დაფუძნდა პაკისტანის 
პუნჯაბის რეგიონსა 
(Pakistan’s Punjab region) და 
ქალაქ კარაჩში (city of 
Karachi). 
მიუხედავად 2010 წელს 
მისი აკრძალვისა, 
მოქმედებს პაკისტანში, 

89. ლიბანის ისლამური 
ბრძოლის ჯგუფი 
(LIBYAN ISLAMIC 
FIGHTING GROUP) 

 
 

Libyan Arab 
Jamahiriya 

06.10.01 
(ცვლილებები 
05.03.09 
13.12.11) 

2007 წლის ნოემბერში 
წევრები ავღანეთში 
მიუერთდნენ Al-Qaida-ს. 

90. MAKHTAB AL-
KHIDAMAT 

ა) MAK 
ბ) Al kifah 
 

 06.10.01 
(ცვლილებები 
 05.03.09 
13.12.11) 

მიუერთდა Al-Qaida-ს. 

94. მაროკოს ისლამურ 
მებრძოლთა ჯგუფი 
(MOROCCAN ISLAMIC 
COMBATANT GROUP) 

ა) Groupe Islamique 
Combattant Marocain 
ბ) GICM 

მაროკო (Morocco) 10.10.02 
(ცვლილებები 
 05.03.09 
13.12.11) 

აქვს კავშირი the 
Organization of Al-Qaida in 
the Islamic 
Maghreb-თან. 
 

108. RED SEA BARAKAT 
COMPANY LIMITED 

 Mogadishu, Somalia;  
 

09.11.01 
(ცვლილებები 

ალი აჰმედ ნურ ჯიმ`ალის 
(Ali Ahmed Nur Jim’ale) 
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13.12.11) მიერ დაარსებული Al-
Barakaat-ის კომპანიების 
ქსელის ნაწილი. 

109. ისლამური 
მემკვიდრეობის 
აღორძინების 
საზოგადოება (REVIVAL 
OF ISLAMIC HERITAGE 
SOCIETY  

ა) Revival of Islamic 
Society Heritage on the 
African Continent; 
ბ) Jamia Ihya ul Turath; 
გ) RIHS; 
დ) Jamiat Ihia Al-
Turath Al-Islamiya. 
 

ა) პაკისტანი 
(Pakistan);  
ბ) ავღანეთი 
(Afghanistan) 

11.01.02 
(ცვლილებები 
 25.07.06 
05.03.09 
13.12.11) 

შენიშვნა: სიაში 
შეყვანილია მოცემული 
საზოგადოების მხოლოდ 
პაკისტანისა და ავღანეთის 
ოფისები. 
აქვს კავშირები აბუ ბაკრ 
ალ-ჯაზირისა (Abu Bakr al-
Jaziri) და Afghan Support 
Committee-სთან. 

110. RIYADUS-SALIKHIN 
RECONNAISSANCE AND 
SABOTAGE BATTALION 
OF CHECHEN MARTYRS 
(RSRSBCM) 
 

ა) Riyadus-Salikhin 
Reconnaissance and 
Sabotage Battalion;  
ბ) Riyadh-as-Saliheen;  
გ) The Sabotage and 
Military Surveillance 
Group of the Riyadh al-
Salihin Martyrs;  
დ) Firqat al-Takhrib wa 
al-Istitla al-Askariyah li 
Shuhada Riyadh al-
Salihin;  
ე) Riyadus-Salikhin 
Reconnaissance and 
Sabotage battalion of 
Shahids (martyrs). 

 04.03.03 
(ცვლილებები: 
25.07.06 
13.12.11) 

დაკავშირებულია შემდეგ 
ორგანიზაციებთან: 
Islamic International Brigade 
(IIB), the Special Purpose 
Islamic Regiment (SPIR), 
Emarat Kavkaz.  
 

111. THE ORGANIZATION OF 
AL-QAIDA IN THE 
ISLAMIC MAGHREB 
 

ა) AQIM; 
ბ) Al Qaïda au Maghreb 
islamique (AQMI); 
გ) Le Groupe Salafiste 
pour La Prédication et 
le 
Combat (GSPC); 
დ)) Salafist Group For 
Call and Combat. 
 

ა) ალჟირი (Algeria); 
ბ) მალი(Mali); 
გ) მავრიტანია 
(Mauritania);  
დ) მაროკო (Morocco); 
ე) ნიგერი (Niger); 
ვ) ტუნისი (Tunisia). 
 

06.10.01 
(ცვლილებები 
26.04.07 
07.04.08; 
17.07.09 
13.12.11) 
 

მეთაური – აბდელმალეკ 
დრუკდელი (Abdelmalek 
Droukdel). 
მოქმედების ზონა მოიცავს 
ალჟირს, მალის ნაწილს, 
მავრიტანიას, ნიგერს, 
ტუნისსა და მაროკოს.  

115. SOMALI INTERNET 
COMPANY 

 Mogadishu, Somalia 09.11.01 
(ცვლილებები: 
13.12.11) 

ალი აჰმედ ნურ ჯიმ`ალის 
(Ali Ahmed Nur Jim’ale) 
მიერ დაარსებული Al-
Barakaat-ის კომპანიების 
ქსელის ნაწილი. 

117. სპეციალური 
დანშნულების ისლამური 
რაზმი (SPECIAL 
PURPOSE ISLAMIC 
REGIMENT (SPIR) 

ა) The Islamic Special 
Purpose Regiment;  
ბ) The al-Jihad-Fisi-
Sabililah Special Islamic 
Regiment;  
გ) Islamic Regiment of 
Special Meaning 

 04.03.03 
(ცვლილებები: 
25.07.06 
13.12.11) 

დაკავშირებულია შემდეგ 
ორგანიზაციებთან:  
Islamic International Brigade 
(IIB), the Riyadus-Salikhin 
Reconnaissance, Sabotage 
Battalion of Chechen Martyrs 
(RSRSBCM).  
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119. ტუნისელ მებრძოლთა 
ჯგუფი (TUNISIAN 
COMBATANT GROUP) 

ა) Groupe Combattant 
Tunisien;  
ბ) Groupe Islamiste 
Combattant Tunisien გ) 
(GICT) 

 10.10.02 
(ცვლილებები: 
26.11.04 
05.03.09 
13.12.11) 

აქვს კავშირები the 
Organization of Al-Qaida in 
the Islamic Maghreb –თან. 

120. UMMAH TAMEER E-NAU 
(UTN) 

 ა) Street 13, Wazir 
Akbar Khan, Kabul, 
Afghanistan;  
ბ) Pakistan 

24.12.02 
(ცვლილებები: 
13.12.11) 

დირექტორებს შორის 
არიან მაჰმუდ სულთან 
ბაშურ-უდ-დინი (Mahmood 
Sultan Bashir-Ud-Din), 
მაჯიდ აბდულ ჩაუდრი 
(Majeed Abdul Chaudhry) და 
მოჰამედ ტუფაილი 
(Mohammed Tufail). 
აკრძალულია პაკისტანში. 

125. ისლამის ხსნის 
საერთაშორისო 
ორგანიზაცია, 
ინდონეზიის ფილიალი 
(INTERNATIONAL 
ISLAMIC RELIEF 
ORGANIZATION, 
INDONESIA, BRANCH 
OFFICE)  

ა)International Islamic 
Relief Agency; 
ბ) International Relief 
Organization; 
გ) Islamic Relief 
Organization; 
დ) Islamic World 
Relief; ე) International 
Islamic Aid 
Organization; 
ვ) Islamic Salvation 
Committee; 
ზ) The Human Relief 
Committee of the 
Muslim World League; 
თ) World Islamic Relief 
Organization; 
ი) Al Igatha Al-
Islamiya; 
კ) Hayat al-Aghatha al-
Islamia al-Alamiya; 
ლ) Hayat aI-Ighatha;  
მ) Hayat AI-‘Ighatha; 
ნ)Ihgatha; 
ო)Igatha;  
პ)Igassa; 
ჟ) Igasa; 
რ)Igase;  
ს)Egassa; 
ტ) IIRO. 

ა) International Islamic 
Relief Organization, 
Indonesia Office; Jalan 
Raya Cipinang Jaya 
No. 90; East Jakarta, 
13410, Indonesia 
ბ) P.O. Box 3654; 
Jakarta, 54021, 
Indonesia; 
გ ) 8 Jalan Tarnan 
Simanjuntak Barat, 
Cipinang Cempedak 
Jakarta Timur 13340 
Indonesia 
 

09.11.06 
(ცვლილებები: 
13.12.11) 

აქვს კავშირები  
emaah Islamiyah-სა და the 
International Islamic Relief 
Organization-თან 
(ფილიალები, 
ფილიპინები). 
 
 

126 რაჯა სოლაიმანის 
მოძრაობა 
(RAJAH SOLAIMAN 
MOVEMENT) 

ა) Rajah Solaiman 
Islamic Movement; 
ბ) Rajah Solaiman 
Revolutionary 
Movement.  

ა) Barangay Mal-Ong, 
Anda, Pangasinan 
Province, Philippines; 
ბ) Sitio Dueg, 
Barangay Maasin, San 
Clemente, Tarlac 
Province, Philippines; 

04.06.08 
(ცვლილებები: 
13.12.11) 

დამფუძნებელი და 
მეთური: ჰილარიონ დელ 
როსარიო სანტოს III 
(Hilarion Del Rosario Santos 
III). 
დაკავშირებულია შემდეგ 
ორგანიზაციებთან:  
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გ) Number 50, Purdue 
Street, Cubao, Quezon 
City, Philippines  

the Abu Sayyaf Group, 
Jemaah Islamiyah, the 
International Islamic 
Relief Organization, 
(ფილიალები, 
ფილიპინები), ასევე, 
კადაფი აბუბაკარ 
ჯანჯალანისთან (Khadafi 
Abubakar Janjalani).  

128  HARAKAT-UL JIHAD 
ISLAMI 
 

ა) HUJI; 
ბ) Movement of Islamic 
Holy War;  
გ) Harkat-ul-Jihad-al 
Islami; 
დ) Harkat-al-Jihad-ul 
Islami;  
ე) Harkat-ul-Jehad-al-
Islami;  
ვ) Harakat ul Jihad-e-
Islami; 
ზ) Harakat-ul-Ansar;  
თ) HUA; 
 

 

06.08.10 
(ცვლილებები: 
13.12.11) 

Harakat-ul Jihad Islami 
დაარსდა ავღანეთში 1980 
წელს. 
 1993 წელს გაერთიანდა 
Harakat-ul Mujahidin-თან 
Harakat-ul Ansar- 
ის დაარსების მიზნით.  
1997 წელს Harakat-ul Jihad 
Islami გამოეყო Harakat-ul 
Ansar- 
ს და დაიწყო თავისი 
ადრინდელი დასახელების 
გამოყენება. 
წარმოებული ოპერაციები - 
ინდოეთი, პაკისტანი და 
ავღანეთი. აკრძალულია 
პაკისტანში. 

 


