
გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 

ვებგვერდი, 18/12/2015 

 

 

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 

ბრძანება №1215/17-1 

2015 წლის 17 დეკემბერი 

ქ. თბილისი 

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

ბრძანების დანართებში ცვლილების 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, ამოღებულ იქნეს ნომრები 66 და 165. 

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) №2 დანართში, სადაც მოცემულია 

იმ ფიზიკურ პირთა  სია,  რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან 

დაკავშირებულნი არიან მასთან, ნომრები 11, 22, 40, 52,131, 166, 218, 261, 262, 263, 284, 

306, 364, 365 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №2 დანართში მოცემული რედაქციით. 

4. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
 

მ. როინიშვილი 



 

 
 
 
 

დანართი №1
 

 
ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან 

№ პირადი ინფორმაცია 

(სახელი(ები), დაბ. 

თარიღი  და 

ადგილი, ეროვნება/ 

მოქალაქეობა) 

ფსევდონიმი(ები) 

ზედმეტი 

სახელი(ები) 

პასპორტის 

მონაცემები, პირადი

ნომერი 

მისამართი (ები), 

შესაძლო 

ადგილსამყო- 

ფელი 

სიაში 

შეყვანის 

თარიღი 

სხვა ინფორმაცია 

1 2 3 4 5 6 7 

369 სახელები: 

1. ემრაჰ (Emrah) 

2. ერდოგან 

(Erdogan) 

3. 

4. 
 
 
დაბ. თარიღი: 

02.02.1988 
 
 
დაბ. ადგილი: 

კარლიოვა, 

თურქეთი 

(Karliova, Turkey) 

 

ეროვნება/მოქალაქე 

ობა: 

გერმანელი 

ა) იმრაან ალ- 

კურდი (Imraan 

Al-Kurdy) 

ბ) იმრაან (Imraan) 

გ) იმრან (Imran) 

დ) იმრან იბნ ჰასან 

(Imran ibn Hassan) ე)

სალაჰადდინ 

ელ  კურდი 

(Salahaddin  El 

Kurdy) 

ვ) სალაჰადდინ 

ალ  კუდი 

(Salahaddin  Al 

Kudy) 

ზ) სალაჰადდინ 

ალ-კურდი 

(Salahaddin Al- 

Kurdy) 

თ) სალაჰ ალდინ 

(Salah Aldin) 

ი) სულეიმან 

(Sulaiman) 

კ) ისმატოლლაჰ 

(Ismatollah) 

ლ) ისმატულლაჰ ალ

კურდი 

(Ismatullah  Al 

Kurdy) 

პასპორტის 

მონაცემები: 

გერმანული პასპორტის 

ნომერი 

BPA C700RKL8R4 

გაცემულია 18.02.2010, 

მოქმედების ვადა: 

17.02.2016 
 
 
 
 
პირადი ნომერი: 

მისამართი: 

ვერლის ციხე, 

გერმანია (Werl 

prison, 

Germany) 2015 

წლის მაისიდან 

მოყოლებული 

30.11.2015 ყოფილი 

ტერორისტი 

მებრძოლი 

დაკავშირებული 

ალ ქაიდასთან

ჩრდილოეთ 

ვაზირისტანში (Al- 

Qaida in  North 

Waziristan) პაკისტანი

(2010- 

2011) და ჰარაკატ 

ალ-შაბააბ  ალ- 

უჯააჰიდიინ  (ალ- 

შაბააბ) Harakat Al- 

Shabaab   Al- 

Mujaahidiin   (Al- 

Shabaab)-თან სომალში

(2011-

2012),  მისჯილი 

აქვს 7  წლით 

თავისუფლების 

აღკვეთა 

ფრანკფურტ/მაინი 

ს უმაღლესი

რეგიონული 

სასამართლოს მიერ 

2014  წელს. 

ფიზიკური 

აღწერილობა: 

თვალის  ფერი: 

ყავისფერი,  თმის 

ფერი: ყავისფერი, 

აღნაგობა:  არის 



 

      ფიზიკურად 

ძლიერი, წონა: 92 

კგ., სიმაღლე 176 

სმ., 

თანდაყოლილი 

განმასხვავებელი 

ნიშანი მარჯვენა 

მხარზე.  დედის 

სახელი:    ემინ 

ერდოგან   (Emin 

Erdogan),    მამის 

სახელი:    სეიტ 

ერდოგან    (Sait 

Erdogan). 
 

 
 
 
 

დანართი №2
 
 

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან 

№ პირადი ინფორმაცია 

(სახელი(ები), დაბ. 

თარიღი  და 

ადგილი, ეროვნება/ 

მოქალაქეობა) 

ფსევდონიმი(ები) 

ზედმეტი 

სახელი(ები) 

პასპორტის 

მონაცემები, პირადი

ნომერი 

მისამართი 

(ები), შესაძლო 

ადგილსამყო- 

ფელი 

სიაში 

შეყვანის 

თარიღი 

სხვა ინფორმაცია 

1 2 3 4 5 6 7 



11 სახელები: 

1. ატა (ATA) 

2. აბდულაზიზ 

(ABDOULAZIZ) 

3. რაშიდ (RASHID) 

4. 
 
 
დაბ. თარიღი: 

01.12.1973 
 
 
დაბ. ადგილი: 

სულეიმანია, ერაყი 

(Sulaimaniya, Iraq) 

 

ეროვნება/მოქალაქე 

ობა: 

ერაყელი 

ა) აბდულაზიზ 

ატა  რაშიდ 

დაბადებული  1 

დეკემბერი  1973 

წელი (Abdoulaziz Ata

Rashid) 

ბ)ატა  აბდულ 

აზიზ ბარზინგი 

(Ata Abdoul Aziz

Barzingy) 

პასპორტის 

მონაცემები: 

 
 
 

 

პირადი ნომერი: 

 

რაციონის ბარათი

(Ration Card) N 6110922 

მისამართი: 

(ციხეში 

გერმანიაში) 

06.12.2005 

ცვლილებებ 

ი: 

21.10.2008; 

13.12.2011; 

06.08.2013; 

10.12.2015. 

დედის სახელი: 

კადიჯა  მაჯიდ 

მოჰამმედ (Khadija 

Majid Mohammed). 

ანსარ ალ-ისლამ- ის

(Ansar Al-Islam) 

(იურიდიული 

პირების   სიაში 

N41) წევრი. 2008 

წლის 15 ივლისს 

გერმანიაში მიესაჯა 

10 წლით 

თავისუფლების 

აღკვეთა. 

უშიშროების საბჭოს

1822 (2008) 

რეზოლუციის 

შესაბამისად 

საქმის 

გადასინჯვა 

დასრულებული იქნა

2009 წლის 30 

ივლისს. 

22 სახელები: 

1. ფარჰად 

(FARHAD) 

2. კანაბი (KANABI) 

3. აჰმად (AHMAD) 

4. 
 
 
დაბ. თარიღი: 

ა) კაუა ომარ 

აჩმედ (Kaua Omar

Achmed) 

ბ) კავა ჰამავანდი

(Kawa Hamawandi)

(როგორც ადრე 

იყო შეტანილი) 

გ) კავა ომარ აჰმედ 

(Kawa Omar Ahme 

პასპორტის 

მონაცემები: 

გერმანიის სამგზავრო 

დოკუმენტი 

(“Reiseausweis”) No 

A0139243 

(ძალადაკარგულად 

ითვლება 2012 წლის 

მისამართი: 

არბილ- 

კუშტუბა- 

სახლის 

ნომერი SH 11, 

შესახვევი 

5380, ერაყი

(Arbil- Qushtuba

-

06.12.2005 

ცვლილებებ 

ი: 

31.07.2006; 

25.01.2010; 

13.12.2011; 

15.11.2012; 

10.12.2015 

დედის  სახელი: 

ფარიდა ჰუსსეინ 

კჰადირ   (Farida 

Hussein  Khadir).

2010 წლის  10 

დეკემბერს 

გათავისუფლებუ ლი

 იქნა 

გერმანიის 



01.07.1971 
 
 

დაბ. ადგილი: არბილი,

 ერაყი 

(Arbil, Iraq) 

 

ეროვნება/მოქალაქე 

ობა: 

ერაყელი 
 
 
 
 
 

40 სახელები: 

d) სექტემბრიდან) 

 

პირადი ნომერი: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ა) მუჰსინ ფადჰილპასპორტის 

house no. SH 

11, alley 5380) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

მისამართი: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.02.2005 

ციხიდანდა 

გადავიდა ერაყში 

2011 წლის 6 

დეკემბერს. უშიშ 

როების საბჭოს 

1822 (2008) 

რეზოლუციის 

შესაბამისად 

საქმის 

გადასინჯვა 

დასრულებული იქნა 

2009 წლის 5 

ოქტომბერს. 

იძებნება 

1. მუჰსინ (MUHSIN) ‘აიიდ ალ ფადჰლიმონაცემები: მე-4 ბლოკი,ცვლილებებ ქუვეითის 

2. ფადჰილ(Muhsin Fadhilა) ქუვეითის პასპორტი: მე-13 ქუჩა,ი: 23.07.2008 უსაფრთხოების 

(FADHIL) ‘Ayyid al Fadhli) N 106261543 სახლი 179, ქ.10.12.2015 ორგანოების მიერ. 

3. აიედ (AYED) ბ)მუჰსინ ფადილბ) ქუვეითის პასპორტიქუვეითი, იძებნება საუდის 

4. აშოურ  ალ-აიდ აშურ ალN 1420529 გაცემულიაზონა- ალ 

ფადჰლი (ASHOURფადჰლი (Muhsinქუვეითში (მოქმედებისრიქა, 

(Saudi) 

უსაფრთხოების 

AL-FADHLI) Fadil Ayid Ashur alვადა: 2006 წლის 31ქუვეითი ძალების მიერ. 
 
 

დაბ. თარიღი: 

Fadhli) 

გ) აბუ მაჯიდ 
მარტი). (Block Four, 

Street 13, 

ძებნილია 2008 
წლის ივლისიდან. 

24.04.1981 
 
 

დაბ. ადგილი: 

ქუვეითი 

 

ეროვნება/მოქალაქე 

ობა: 

ქუვეითელი 

სამიაჰ (Abu Majidპირადი ნომერი: 
Samiyah) 

დ)აბუ სამია Abu 

Samia 

House #179 

Kuwait City, 

Al-Riqqa area, 

Kuwait) 

უშიშროების 
საბჭოს 1822 (2008) 

რეზოლუციის 

შესაბამისად 

საქმის 

გადასინჯვა 

დასრულებული იქნა 

2010 წლის 1 ივნისს. 

 
 
 

52 სახელები: ა) აბდალ-ალ- პასპორტის მისამართი: 06.10.2001 შეუერთდა ალ- 

1. ნაშვანჰადი ალ-ირაქიმონაცემები: ცვლილებებ ქაიდას 1996 წელს 

(NASHWAN) (Abdal Al-Hadi Al- ი: და იმ 

2. აბდ ალ-რაზაქIraqi 14.05.2007; დროისათვის იყო 

ABD AL-RAZZAQ ბ) აბდ ალ ჰადიპირადი ნომერი: 27.07.2007; ავღანეთში 

3. აბდ ალ-ბაქი (ABDალ-ირაქი (Abd Al- 10.12.2015 თალიბანის 

AL-BAQI) Had Al-Iraqi) რაციონის ბარათი მნიშვნელოვანი 

4. 
 
 

დაბ. თარიღი: 

1961 
 
 

დაბ. ადგილი: 

გ) ომარ უტჰმან(Ration Card) No 
მოჰამედ (Omar0094195 
Uthman 
Mohammed) 

დ) აბდულ ჰადი 

არიფ ალი (Abdul 

Hadi Arif Ali) 

მოკავშირე. 

იღებდა 

დაფინანსებას ანსარ 

ალ-ისლამ- ისგან 

(Ansar Al- Islam) 

(იურიდიული 



 
 მოსულ, ერაყი 

(Mosul, Iraq) 
 
 
ეროვნება/მოქალაქე 

ობა: 

ერაყელი 

ე) აბუ აბდალლაჰ 

(Abu Abdallah) 

ვ)აბდულ ჰადი 

ალ-ტავეელ (Abdul 

Hadi al-Taweel 

ზ) აბდ ალ-ჰადი ალ-

ანსარი (Abd al-Hadi 

al-Ansari) თ) აბდ

 ალ- 

მუჰაიმან (Abd al- 

Muhayman) 

ი) აბუ აიუბ (Abu 

Ayub) 

   პირების  სიაში 

N41) ერაყში 

კირკუკზე  და 

ნინვეზზე (Kirkuk

and Ninveh in Iraq)

თავდასხმისთვის 

2005 წლის

გაზაფხულსა  და 

ზაფხულში.  ალ- 

ქაიდას უფროსი 

ოფიცერი. 

პატიმრობაშია 

ამერიკის 

შეერთებული 

შტატებში  2014 

წლის 

აგვისტოდან. 

მამის სახელი: აბდ 

ალ-რაზზაქ აბდ ალ-

ბაქი (Abd al- Razzaq

Abd  al-

Baqi). დედის 

სახელი:  ნადირა 

აიოუბ   ასსად 

(Nadira   Ayoub 

Asaad). 

ფოტოსურათი 

ხელმისაწვდომია 

Interpol-UNSC-ის 

სპეციალურ 

შეტყობინებაში. 

უშიშროების საბჭოს

1822 (2008) 

რეზოლუციის 

შესაბამისად 

საქმის 

გადასინჯვა 

დასრულებული იქნა

2010 წლის 

15 ივნისს. 

131 სახელები: 

1. მოჰამმად 

(MOHAMMAD) 

2. ტაჰირ (TAHIR) 

3. ჰამმიდ 

(HAMMID) 

4. ჰუსსეინ HUSSEIN 

ა) აბდელჰამიდ 

ალ  ქურდი 

(Abdelhamid Al 

Kurdi) 

პასპორტის 

მონაცემები: 
 
 
 
პირადი ნომერი: 

მისამართი: 

სულეიმანია, 

ერაყი 

(Sulaymaniya, 

Iraq) 

12.11.2003 

ცვლილებებ 

ი: 

21.12.2007; 

16.05.2011; 

10.12.2015 

დედის სახელი:

ატტია 

მოჰიუდდინ ტაჰა 

(Attia Mohiuddin T 

aha). 2004 წლის 

18 ოქტომბერს 

იტალიის 



 
 

წოდება: იმამი 

დაბ. თარიღი: 

01.11.1975 
 
 
დაბ. ადგილი: პოშოკი,

ერაყი 

(Poshok, Iraq) 

 

ეროვნება/მოქალაქე 

ობა: 

ერაყელი 

    სათანადო 

ორგანოების მიერ 

გაცემული იქნა 

დეპორტაციის 

შესახებ ბრძანება. 

2007 წლის 

სექტემბრიდან 

იტალიის სათანადო 

ორგანოების მიერ 

მიჩნეულია 

ძებნილად. 

უშიშროების საბჭოს

1822 (2008) 

რეზოლუციის 

შესაბამისად 

საქმის 

გადასინჯვა 

დასრულებული იქნა

2010 წლის 8 ივნისს.

166 სახელები: 

1. იბრაჰიმ 

(IBRAHIM) 

2. მოჰამედ ხალილ 

(MOHAMED KHALIL) 

3. 

4. 
 
 
დაბ. თარიღი: 

02.07.1975 

დაბ. ადგილი: 

დაირ აზ-ზავრი, 

სირია  (Dayr Az-

Zawr, Syria) 
 
 
ეროვნება/მოქალაქე 

ობა: 

სირიელი 

ა) ხალილ იბრაჰიმ

ჯასსემ  (Khalil 

Ibrahim Jassem) 

დაბადებული 

1972 წლის 2 მაისს 

ბაღდადში, ერაყი 

(Baghdad, Iraq) 

ბ) ხალილ იბრაჰიმ 

მოჰამმად (Khalil 

Ibrahim Mohammad) 

დაბადებული 

1975 წლის 3 

ივლისს 

მოსულში, ერაყი 

(Mosul, Iraq) 

გ)ხალილ იბრაჰიმ 

ალ ზაფირი (Khalil 

Ibrahim Al Zafiri) 

დაბადებული 

1972 წელს 

დ) ხალილ (Khalil) 

დაბადებული 

1975 წლის 2 მაისს 

ე) ხალილ იბრაჰიმ

ალ-ზაჰირი (Khalil

Ibrahim al-Zahiri) 

პასპორტის 

მონაცემები: 

Temporary suspension of 

Deportation No. 

T04338017 

გამცემი ორგანო: Alien’s

Office of the City of Mainz,

მოქმედების ვადა:

08.05.2013 

 

პირადი ნომერი: 

მისამართი: 

ლტოლვილთა 

თავშესაფარი 

ალტე ზიეგელი, 

მაინცი, 55128, 

გერმანია (Alte 

Ziegelei, 

Mainz, 55128,

Germany) 

06.12.2005 

ცვლილებებ 

ი: 

25.01.2010; 

13.12.2011; 

06.08.2013; 

10.12.2015 

2007 წლის 6 

დეკემბერს 

გერმანიაში მიესაჯა 

7 წლით 

თავისუფლების 

აღკვეთა. 

გათავისუფლდა 

2012 წლის 30 

დეკემბერს. 

ფოტოსურათი და 

თითის 

ანაბეჭდები 

ხელმისაწვდომია 

Interpol-UNSC 

სპეციალურ 

შეტყობინებაში. 

უშიშროების საბჭოს

1822 (2008) 

რეზოლუციის 

შესაბამისად 

საქმის გადასინჯვა 

დასრულებული იქნა

2009 წლის 5 

ოქტომბერს. 



 
  დაბადებული 

1975 წლის 2 

ივლისს მოსულში

(Mosul). 

    

218 სახელები: 

1. ნაჯმუდდინ 

(NAJMUDDIN) 

2. ფარაჯ (FARAJ) 

3. აჰმად (AHMAD) 

4. 
 
 
დაბ. თარიღი: 

ა) 07.07.1956 

ბ) 17.06.1963 
 
 
დაბ. ადგილი: 

ოლაქლოო 

შორბაჯერი,  ალ- 

სულეიმანოვიჩი, ერაყი

(Olaqloo 

Sharbajer,   Al- 

Sulaymaniyah 

Governorate, Iraq) 
 
 
ეროვნება/მოქალაქე 

ობა: 

ერაყელი 

ა) მულლაჰ 

კრეკარ  ( Mullah

Krekar) 

ბ)ფატეჰ  ნაჯმ 

ედდინ ფარაჯ 

(Fateh Najm Eddine

Farraj) 

გ)ფარაჯ აჰმად 

ნაჯმუდდინ (Faraj

Ahmad Najmuddin) 

პასპორტის 

მონაცემები: 
 
 
 
პირადი ნომერი: 

 

რაციონის ბარათი

(Ration card) N 0075258 

მისამართი: 

ჰეიმდალსგატ 

ე 36-V, ოსლო, 

0578, 

ნორვეგია 

(Heimdalsgate 

36-V, Oslo,

0578, Norway) 

07.12.2006 

ცვლილება: 

10.12.2015 

დედის   სახელი: 

მასოუმა აბდ ალ- 

რაჰმან  (Masouma 

Abd al-Rahman) 

ფოტოსურათი 

ხელმისაწვდომია 

Interpol-UNSC 

სპეციალურ 

შეტყობინებაში. 

უშიშროების საბჭოს

1822 (2008) 

რეზოლუციის 

შესაბამისად 

საქმის 

გადასინჯვა 

დასრულებული იქნა

2010 წლის 20 მაისს.

261 სახელები: 

1. მუტანნა 

(MUTHANNA) 

2. ჰარიტ (HARITH) 

3. ალ-დარი (AL- 

DARI) 

4. 
 
 
დაბ. თარიღი: 

16.06.1969 
 
 
დაბ. ადგილი: 

ერაყი 

 

ეროვნება/მოქალაქე 

ობა: 

ერაყელი 

ა) დრ. მუტანნა ალ 

დარი  (Dr. 

Muthanna Al Dari) 

ბ)მუტანა ჰარიტ 

ალ  დარი 

(Muthana Harith Al 

Dari) 

გ)მუტანნა ჰარიტ

სულეიმან ალ- დარი

(Muthanna 

Harith  Sulayman 

Al-Dari) 

დ)მუტანნა ჰარიტ 

სულეიმან  ალ- 

დჰარი (Muthanna 

Harith Sulayman 

Al-Dhari) ე)მუტანნა

ჰარეტ ალ-

დჰარი 

პასპორტის 

მონაცემები: 
 
 
 
პირადი ნომერი: 

 

რაციონის ბარათი

(Ration card) N 1729765 

მისამართი: 

ა) ამმანი, 

იორდანია 

(Amman, Jordan)

ბ) ხან დარი

ერაყი (Khan 

Dari,  Iraq) 

(მანამდე) 

გ)  ასას 

სოფელი, აბუ 

გურაიბი, ერაყი

(Asas 

Village,  Abu 

Ghurayb, Iraq) 

(მანამდე) 

დ) ეგვიპტე 

(Egypt) (მანამდე)

25.03.2010 

ცვლილება: 

10.12.2015 

დედის   სახელი: 

ჰება კამის დარი 

(Heba   Khamis 

Dari). 

ახორციელებდა 

ერაყში     და 

ლევენტში 

ისლამური 

სახელმწიფოს 

(Islamic  State  in 

Iraq and  the 

Levant) ფინანსურ 

დახმარებას, ისევე 

როგორც 

ორგანიზაციის 

მხარდამჭერ სხვა 

ქმედებებს. ირიცხება

  ალ 

ქაიდა ერაყში (Al- 



 
  (Muthanna Hareth 

Al-Dhari) 

ვ)მუტანა ჰარის 

ალ-დჰარი (Muthana 

Haris Al- Dhari) 

ზ)დოქტორ მუტანნა

 ჰარიტ 

სულეიმან  ალ 

დარი ალ-ზავბა’ 

(Doctor Muthanna 

Harith Sulayman Al 

Dari Al-Zawba') 

თ)მუტჰანნა 

ჰარიტ სულეიმან 

ალ-დარი   ალ- 

ზობაი (Muthanna 

Harith Sulayman 

Al-Dari Al-Zobai) 

ი)მუტანნა ჰარით 

სულეიმან   ალ 

დარი ალ-ზავბა’ი 

(Muthanna  Harith 

Sulayman  Al-Dari 

al-Zawba'i) კ)მუტანნა

 ჰარეტ 

ალ-დარი (Muthanna 

Hareth al-Dari) 

ლ)მუტანა ჰარის 

ალ-დარი 

(Muthana Haris al- 

Dari) 

მ) დოქტორ 

მუტანნა ალ-დარი

(Doctor Muthanna al-

Dari) 

ნ) დრ.  მუტანნა 

ჰარიტ ალ-დარი 

ალ  ზოვბაი (Dr

Muthanna Harith al-

Dari al-Zowbai) 

   Qaida  in   Iraq) 

(იურიდიული 

პირების   სიაში 

N83), ჩართულია 

ნავთობის 

კონტრაბანდაში. 

იძებნება  ერაყის 

უსაფრთხოების 

ძალების   მიერ. 

ფოტოსურათი 

ხელმისაწვდომია 

Interpol-UNSC 

სპეციალურ 

შეტყობინებაში. 

262 სახელები: 

1. აკრამ (AKRAM) 

2. თურქი (TURKI) 

3. ჰიშან (HISHAN) 

4. ალ-მაზიდიჰ (AL- 

ა) აკრამ თურქი ალ-

ჰიშან  (Akram 

Turki Al-Hishan) 

ბ)აბუ ჯარრაჰ 

(Abu Jarrah) 

გ) აბუ აკრამ (Abu 

პასპორტის 

მონაცემები: 
 
 
 
პირადი ნომერი: 

მისამართი: 

ა) დეირ ეზ- 

ზორი სირიის 

არაბთა 

რესპუბლიკა 

(Deir ez-Zor

11.03.2010 

ცვლილება: 

10.12.2015 

დაბადების სხვა 

შესაძლო თარიღი: 

1979. გაზი ფეზზა

ჰიშან ალ მაზიდის

(Ghazy Fezza 

Hishan Al Mazidih) 



 
 MAZIDIH) 

 
 
დაბ. თარიღი: 

ა) 1974 

ბ) 1975 
 
 
დაბ. ადგილი: 

 

ეროვნება/მოქალაქე 

ობა: 

Akram)  Governorate, S 

yrian Arab 

Republic 

ბ) ერაყი (Iraq) 

გ) იორდანია 

(Jordan) 

 (ამავე სიაში N 263) 

ბიძაშვილი. 

ერაყში და

ლევენტში 

ისლამური 

სახელმწიფოს 

(Islamic  State  in 

Iraq and the 

Levant) 

ფინანსური 

ფასილიტატორი, 

ირიცხება   ალ 

ქაიდა ერაყში (Al- 

Qaida in  Iraq) 

(იურიდიული 

პირების  სიაში 

N83)   2015 

წლიდან 

263 სახელები: 

1. გაზი (GHAZY) 

2. ფეზზა (FEZZA) 

3.ჰიშან (HISHAN) 

4. ალ-მაზიდიჰ (AL- 

MAZIDIH) 
 
 
დაბ. თარიღი: 

ა) 1974 

ბ) 1975 
 
 
დაბ. ადგილი: 
 
 
 
ეროვნება/მოქალაქე 

ობა: 

ა) გაზი ფეზზაა 

ჰიშან (Ghazy 

Fezzaa Hishan) 

ბ)მუშარი  აბდ 

აზიზ სალეჰ შლაშ 

(Mushari Abd Aziz 

Saleh Shlash) 

გ) აბუ ფაისალ 

(Abu Faysal) 

დ)აბუ გაზზი (Abu 

Ghazzy) 

პასპორტის 

მონაცემები: 
 
 
 
პირადი ნომერი: 

მისამართი: 

ა) სირიის 

არაბთა 

რესპუბლიკა 

(Syrian  Arab 

Republic) 

ბ) ერაყი

(Iraq) 

11.03.2011 

ცვლილება: 

10.12.2015 

აკრამ თურქი 

ჰიშან ალ მაზიდის

(Akram  Turki 

Hishan Al Mazidih)

(ამავე სიაში N 262)

ბიძაშვილი. 

ერაყში      და 

ლევენტში 

ისლამური 

სახელმწიფოს 

(Islamic   State  in 

Iraq and   the 

Levant) 

ტერორისტული 

თავდასხმების 

ორგანიზატორი. 

ირიცხება   ალ 

ქაიდა ერაყში (Al- 

Qaida  in  Iraq) 

(იურიდიული 

პირების  სიაში N83)

   2015 

წლიდან 

284 სახელები: 

1. იბრაჰიმ 

(IBRAHIM) 

2. ავვად (AWWAD) 

3.იბრაჰიმ 

(IBRAHIM) 

ა) დრ. იბრაჰიმ 

‘ავვად იბრაჰიმ 

ალი ალ-ბადრი 

ალ-სამარრაი’ (Dr

Ibrahim   ‘Awwad 

Ibrahim  ’Ali al- 

პასპორტის 

მონაცემები: 
 
 
 
პირადი ნომერი: 

მისამართი: 

ა) ერაყი (Iraq) ბ)

სირია 

(Syria) 

05.10.2011 

ცვლილებებ 

ი: 

20.07.2012; 

10.12.2015 

აღწერილობა: 

სიმაღლე 1.65 მ., 

წონა: 85 კგ., შავი თმა

და თვალები, კანის 

ფერი: ღია ერაყში და



 
 4. ალი ალ-ბადრი ალ-

სამარრაი (ALI 

AL-BADRI  AL- 

SAMARRAI) 
 
 
დაბ. თარიღი: 

1971 
 
 
დაბ. ადგილი: 

ერაყი 

 

ეროვნება/მოქალაქე 

ობა: 

ერაყელი 

Badri al-Samarrai’) 

დაბადებული 

1971 წელს 

სამმარაში ერაყი, 

Samarra,   Iraq 

(იბრაჰიმ  ‘ავად 

იბრაჰიმ   ალ- 

ბადრი   ალ- 

სამმარაი; იბრაჰიმ 

‘ავად იბრაჰიმ ალ-

სამარრა’ი;  დრ. 

იბრაჰიმ ავად 

იბრაჰიმ  ალ- 

სამარრა’ი) 

(Ibrahim ‘Awad 

Ibrahim al-Badri al-

Samarrai; Ibrahim 

‘Awad Ibrahim al-

Samarra’i;  Dr. 

Ibrahim Awwad 

Ibrahim   al- 

Samarra’i) 

ბ)აბუ დუ’ა; აბუ

დუაა’ (Abu Du’a; Abu

Duaa’) 

(ცნობილი 

როგორც მეომრის

სახელი 

გ) დრ. იბრაჰიმ 

(Dr. Ibrahim) 

დ)აბუ ბაქრ ალ-

ბაღდადი ალ- 

ჰუსეინი ალ- 

ქურაიში; აბუ ბაქრ

ალ-ბაღდადი) 

(Abu Bakr al- 

Baghdadi al- Husayni

 al- 

Quraishi; Abu Bakr al-

Baghdadi) 

რაციონის ბარათი

(Ration card) N 0134852 

  ლევენტში 

ისლამური 

სახელმწიფოს 

(Islamic  State  in 

Iraq and the 

Levant) ლიდერი. 

ამჟამად იმყოფება 

ერაყსა    და 

სირიაში. 

საკუთარი თავი 

გამოაცხადა “caliph”-

ად მოსულში (Mosul)

2014  წელს. 

პასუხისმგებელია 

AQI-ს  მსხვილი 

ოპერაციების 

წარმოებასა    და 

ხელმძღვანელობა 

ზე. მეუღლის 

სახელი:   საჯა 

ჰამიდ    ალ 

დულაიმი 

(Saja Hamid al- 

Dulaimi) 

მეუღლის სახელი: 

ასმა  ფავზი 

მოჰამმედ   ალ- 

კუბაისსი  (Asma 

Fawzi Mohammed al-

Kubaissi). იძებნება

ერაყის 

უსაფრთხოების 

ძალების  მიერ. 

ფოტოსურათი 

ხელმისაწვდომია 

Interpol-UNSC 

სპეციალურ 

შეტყობინებაში. 

306 სახელები: 

1. აბუ მოჰამმედ 

(ABU MOHAMMED) 

2. ალ-ჯავლანი (AL- 

JAWLANI) 

3. 

4. 

ა) აბუ მოჰამედ

ალ-ჯავლანი (Abu

Mohamed al- 

Jawlani) 

ბ) აბუ მუჰამმად ალ-

ჯავლანი (Abu

Muhammad al- 

Jawlani) 

პასპორტის 

მონაცემები: 
 
 
 
პირადი ნომერი: 

მისამართი: 

2013 წლის 

ივნისის 

მონაცემებით 

მოქმედებს 

სირიაში 

24.07.2013 

ცვლილებებ 

ი: 02.06.2014 

10.12.2015 

აღწერილობა: 

კანის ფერი: მუქი 

სიმაღლე: 1.70მ.,

2012 წლის

იანვრიდან არის 

სირიაში 

ჩამოყალიბებული 

ჯგუფის  (Al- 



 
 დაბ. თარიღი: 

1975-1979 წლების 

შუალედში 
 
 
დაბ. ადგილი: 

სირია 

 

ეროვნება/მოქალაქე 

ობა: 

სირიელი 

დ) აბუ მოჰამმედ

ალ-ჯულანი (Abu

Mohammed al- 

Julani) 

ე) აბუ მოჰამმედ ალ-

გოლანი (Abu

Mohammed al- 

Golani) 

ვ) აბუ მუჰამმად ალ-

გოლანი (Abu

Muhammad al- 

Golani) 

ზ)აბუ მუჰამმად 

ალჯავლანი (Abu 

Muhammad 

Aljawlani) 

თ) მუჰამმად ალ- 

ჯავლანი 

(Muhammad al- 

Jawlani) 

(ტრანსლიტერაცი ა) 

 

ი)ამჯადმუზაფარ 

ჰუსსეინ ალი ალ- 

ნაიმი (AmjadMuzaffar

Hu ssein Ali al-Naimi) 

დაბადებული 

სირიაში  1980 

წელს დედის 

სახელი:  ფატმა 

ალი 

მაჯოური  (Fatma Ali

   Majour) 

მისამართი: მოსული

 სოუქ ალ-

ნაბი  იუნისი 

(Mosul, Souq al- 

Nabi Yunis) 

კ)ტრანსლიტერაც ია

შაიკჰ  ალ- 

ფატიჰ, ალ ფატიჰ 

(Shaykh al-Fatih; Al 

Fatih) (თარგმანი: 

დამპყრობელი, 

მეომრის სახელი დ) 

აბუ აშრაფ (Abu 

   Nusrah Front for the

people of 

Levant- 

(იურიდიული 

პირების სიაში N 

139) ლიდერი, 

რომელიც სიაში 

შეყვანილი  იქნა

2014 წლის მაისში, 

ხოლო მანამდე,

2013 წლის 30

მაისს  და   2014 

წლის 13  მაისს 

შორის   სიაში 

შეყვანილი   იყო 

როგორც ალ ქაიდა 

ერაყ-ის (Al-Qaida in

   Iraq) 

(იურიდიული 

პირების  სიაში N83) 

მოკავშირე. 
 
 
აქვს კავშირი აიმან 

მუჰამმედ   რაბი 

ალ-ზავაჰირთან 

(Aiman Muhammed 

Rabi al-Zawahiri) 

(ამავე სიაში N 78). 

იძებნება ერაყის 

უსაფრთხოების 

ძალების  მიერ. 

ფოტოსურათი 

ხელმისაწვდომია 

Interpol-UNSC 

სპეციალურ 

შეტყობინებაში. 



 
  Ashraf)     

364 1.აკჰმედ 

( AKHMED ) 

2.რაჯაპოვიჩ 

(RAJAPOVICH ) 

3.ჩატაევ 

(CHATAEV) 

4. 
 
 
ორიგინალის ენაზე

Ахмед Ражапович 

Чатаев 
 
 
დაბ. თარიღი: 

04.07.1980 
 
 
დაბ. ადგილი: სოფელი

ვედენო, 

ვედენსკის  ოლქი, 

ჩეჩნეთის რესპუბლიკა,

რუსეთის 

ფედერაცია (Vedeno 

Village, Vedenskiy 

District, Republic of

Chechnya, Russian 

Federation) 
 
 
ეროვნება/მოქალაქე 

ობა: 

ა) აკჰმად შიშანი 

(Akhmad 

Shishani)(ორიგინა 

ლის ენაზე: 

Ахмад Шишани) 

 
ბ) დევიდ 

მაიერ (David Mayer) 

(ორიგინალის ენაზე:

 Давид 

Майер) 

 
გ) ელმირ სენე 

(Elmir 

Sene)(ორიგინალი 

ს ენაზე: Эльмир 

Сене) 

დ) ოდნორუკი 

(Odnorukiy) 

(ორიგინალის ენაზე 

Однорукий) 

პასპორტის 

მონაცემები: 
 
 
პირადი ნომერი: რუსეთის

ეროვნული 

პასპორტის  ნომერი

9600133195, გაცემულია 

ვედენსკის  ოლქში, 

ჩეჩნეთის რესპუბლიკაში, 

რუსეთის  ფედერაცია 

(გაცემულია შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს 

მიერ) 

მისამართი: 

ა) სირიის 

არაბთა 

რესპუბლიკა 

(ადგილსამყო 

ფელი  2015 

წლის 

აგვისტოში) 

ბ) ერაყი 

(სავარაუდო 

ალტერნატიუ 

ლი 

ადგილსამყოფ 

ელი  2015 

წლის 

აგვისტოში) 

02.10.15 

ცვლილება: 

10.12.2015 

2015  წლის 

აგვისტოში ერაყში 

და  ლევანტში 

ისლამური 

სახელმწიფოს (ISIL)

ერთ-ერთი 

ლიდერი, 

ირიცხება ალ-

ქაიდას 

ორგანიზაციაში 

 
ერაყში Al-Qaida in 

Iraq) (იურიდიული 

პირების სიაში N 

83); 

ხელმძღვანელობს 

დაახლოებით 130 

მეომარს. ფიზიკური 

აღწერილობა: 

თვალის ფერი: 

ყავისფერი,  თმის 

ფერი:   შავი, 

აღნაგობა: სრული, 

განმასხვავებელი 

ნიშნები: 

ოვალური სახე,

წვერი, 

დაკარგული აქვს

მარჯვენა ხელი 

და მარცხენა ფეხი

საუბრობს 

რუსულ, ჩეჩნურ

და სავარაუდოდ 

გერმანულ   და 

არაბულ ენებზე. 

იძებნება რუსეთის 

ფედერაციის 

მთავრობის მიერ 

ტერორისტული 

დანაშაულისათვი 



 
      ს, რომელიც 

ჩაიდინა რუსეთის 

ტერიტორიაზე. 

ფოტო 

ხელმისაწვდომია 

ინტერპოლისა და 

გაეროს უშიშროების 

საბჭოს 

სპეციალურ 

შეტყობინებაში. 

365 1.ტარკჰან 

(TARKHAN) 

2.ისმაილოვიჩ (ISM 

AILOVICH) 

3.გაზიევ (GAZIEV) 

4. 
 
 
ორიგინალის ენაზე

Тархан Исмаилович

Газиев 
 
 
დაბ. თარიღი: 

11.11.1965 
 
 
დაბ. ადგილი: სოფელი

ბუგაროი, 

იტუმ-კალინსკის 

ოლქი,  ჩეჩნეთის 

რესპუბლიკა, რუსეთის

ფედერაცია (Bugaroy 

Village,   Itum- 

Kalinskiy District, 

Republic   of 

Chechnya,  Russian 

Federation) 
 
 
ეროვნება/მოქალაქე 

ობა: 

არ  არის 

რეგისტრირებული 

როგორც რუსეთის 

ფედერაციის მოქალაქე 

ა) რამზან ოდუევ 

(Ramzan Oduev) 

(ორიგინალის ენაზე:

 Рамзан 

Одуев) 

ბ) ტარკჰან 

ისაევიჩ 

გაზიევ (Tarkhan 

Isaevich Gaziev) 

(ორიგინალის ენაძე:

 Тархан 

Исаевич Газиев) 

გ) ჰუსან ისაევიჩ 

გაზიევ (Husan 

Isaevich Gaziev) 

(ორიგინალის ენაზე:

 Хусан 

Исаевич Газиев) 

დ) უმარ სულიმოვ 

(Umar Sulimov) 

(ორიგინალის ენაზე:

 Умар 

Сулимов) 

ე) ვაინაკჰ 

(Wainakh) 

(ორიგინალის ენაზე:

Вайнах) 

ვ) სევერ (Sever) 

(ორიგინალის ენაზე 

Север) 

ზ) აბუ ბილალ 

(Abu   Bilalal) 

(ორიგინალის ენაზე 

Абу-Билал) თ) აბუ 

იასირ (Abu 

პასპორტის 

მონაცემები: 
 
 
პირადი ნომერი: 

მისამართი: 

ა) სირიის 

არაბთა 

რესპუბლიკა 

(ადგილსამყო 

ფელი  2015 

წლის 

აგვისტოში) 

ბ) ერაყი 

(სავარაუდო 

ალტერნატიუ 

ლი 

ადგილსამყოფ 

ელი  2015 

წლის 

აგვისტოში) 

02.10.15 

ცვლილება: 

10.12.2015 

2015  წლის 

აგვისტოში 

ხელმძღვანელობს 

Jamaat Tarkhan-ს, 

ტერორისტულ 

დაჯგუფებას, 

რომელიც ერაყში და

ლევანტში 

ისლამური 

სახელმწიფოს 

ნაწილია, 

ირიცხება ალ-

ქაიდას 

ორგანიზაციაში 

ერაყში Al-Qaida in 

Iraq) 

(იურიდიული 

პირების  სიაში 

N83),  იძებნება 

რუსეთის 

ფედერაციის 

მთავრობის  მიერ 

ტერორისტული 

დანაშაულისათვი ს,

რომელიც 

ჩაიდინა რუსეთის 

ტერიტორიაზე. 

ფოტო 

ხელმისაწვდომია 

ინტერპოლისა და 

გაეროს უშიშროების 

საბჭოს 

სპეციალურ 

შეტყობინებაში. 



 
  Yasir) 

(ორიგინალის 

ენაზე: Абу Ясир) 

ი) აბუ იასიმ (Abu 

Asim) (ორიგინალის 

ენაზე: Абу Ясим) 

კ) ჰუსან (Husan) 

(ორიგინალის ენაზე:

Хусан 

    

 


