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KORIGENDÁ
Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) č. 363/2013 z 22. apríla 2013, ktorým sa vykonáva
nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii
(Úradný vestník Európskej únie L 111 z 23. apríla 2013)
Na strane 2 v prílohe v bode A „Osoby“ tabuľka znie takto:
„A. Osoby
Meno

1.

Bashar (
Al-Assad (

2.

Identifikačné údaje

)

Dôvody

Dátum
zaradenia na
zoznam

dátum narodenia: 11. september
1965
miesto narodenia: Damask;
č. diplomatického pasu D1903

Prezident republiky, nariadil a viedol represie voči demon
štrantom.

23.5.2011

Maher (
) (alias
Mahir) Al-Assad
(
)

dátum narodenia: 8. december
1967;
č. diplomatického pasu 4138

Veliteľ 4. obrnenej divízie armády, člen ústredného velenia
strany Baath, vplyvná osobnosť v rámci republikánskej
gardy; brat prezidenta Bashara Al-Assada; mal hlavný dohľad
nad represiami voči demonštrantom.

9.5.2011

3.

Ali (
) Mamluk
(
) (alias
Mamlouk)

dátum narodenia: 19. február
1946;
miesto narodenia: Damask;
č. diplomatického pasu 983

Riaditeľ sýrskeho riaditeľstva pre spravodajské informácie
(GID); zapojený do represií voči demonštrantom.

9.5.2011

4.

Atej (
) (alias
Atef, Atif) Najib
(
) (alias Najeeb)

Bývalý riaditeľ riaditeľstva politickej bezpečnosti v Dará;
bratanec prezidenta Bashara Al-Assada; zapojený do represií
voči demonštrantom.

9.5.2011

5.

Hafiz (
) Makhluf
(
) (alias Hafez
Makhlouf)

dátum narodenia: 2. apríl 1971;
miesto narodenia: Damask;
č. diplomatického pasu 2246

Plukovník a vedúci odboru v rámci pobočky generálneho
riaditeľstva pre spravodajské služby v Damasku; bratanec
prezidenta Bashara Al-Assada; osoba blízka Mahirovi AlAssadovi; zapojený do represií voči demonštrantom.

9.5.2011

6.

Muhammad (
) Dib
(
) Zaytun
(
) (alias
Mohammed Dib
Zeitoun)

dátum narodenia: 20. máj 1951,
miesto narodenia: Damask;
č. diplomatického pasu
D000001300

Riaditeľ riaditeľstva politickej bezpečnosti; zapojený do
represií voči demonštrantom.

9.5.2011

7.

Amjad (
)
Al-Abbas (

Riaditeľ pre politickú bezpečnosť v meste Banyas, zapojený
do represií voči demonštrantom v obci Baida.

9.5.2011

8.

Rami (
(
)

dátum narodenia: 10. júl 1969,
miesto narodenia: Damask,
číslo cestovného pasu 454224

Sýrsky podnikateľ; bratanec prezidenta Bašára Al-Asada,
kontroluje investičné fondy Al Mahreq, Bena Properties,
Cham Holding Syriatel, Souruh Company a poskytuje
režimu finančné prostriedky a podporu.

9.5.2011

9.

Abd Al-Fatah
(
Qudsiyah (

Narodený v roku 1953;
miesto narodenia: Hama;
č. diplomatického pasu D0005788.

Riaditeľ sýrskej vojenskej spravodajskej služby (SMI); zapo
jený do represií voči civilnému obyvateľstvu.

9.5.2011

Riaditeľ sýrskej spravodajskej služby letectva; zapojený do
represií voči civilnému obyvateľstvu.

9.5.2011

dátum narodenia: 3. máj 1953;
miesto narodenia: Dará;
č. diplomatického pasu D 000 000
887

Riaditeľ sýrskej vojenskej spravodajskej služby pre okolie
Damasku; zapojený do represií voči civilnému obyvateľstvu.

9.5.2011

dátum narodenia: 18. jún 1962;
miesto narodenia: Kerdala;
č. cestovného pasu 88238

Ako člen milícií Shabiha zapojený do represií voči civilnému
obyvateľstvu.

9.5.2011

)

)

) Makhlouf

)

10.

Jamil (
) (alias
Jameel) Hassan (

11.

Rustum (
Ghazali (

12.

Fawwaz (
Al-Assad (

)

)

)

)

)

)

SK

L 127/28

Úradný vestník Európskej únie

Meno

13.

Munzir (
Al-Assad (

)
)

9.5.2013

Dátum
zaradenia na
zoznam

Identifikačné údaje

Dôvody

dátum narodenia: 1. marec 1961,
miesto narodenia: Lattakia;
č. pasov 86449 a 842781

Ako člen milícií Shabiha zapojený do represií voči civilnému
obyvateľstvu.

9.5.2011

dátum narodenia: 15. január 1950;
miesto narodenia: Al-Madehleh,
Tartous

Zástupca náčelníka štábu pre bezpečnosť a prieskum; zapo
jený do represií voči civilnému obyvateľstvu.

23.5.2011

14.

Asif (
)
(

15.

Hisham (
) Ikhtiyar
(
,
,
) (alias Al
Ikhtiyar, Bikhtiyar,
Bikhtyar, Bekhtyar,
Bikhtiar, Bekhtyar)

dátum narodenia: 20. júla 1941;
miesto narodenia: Damask

Riaditeľ Sýrskeho úradu národnej bezpečnosti; zapojený do
represií voči civilnému obyvateľstvu.
Údajne zahynul v dôsledku bombardovania z 18. júla 2012.

23.5.2011

16.

Faruq (
) (alias
Farouq, Farouk) Al
Shar' (
) (alias
Al Char', Al Shara', Al
Shara)

dátum narodenia: 10. december
1938

Viceprezident Sýrie; zapojený do represií voči civilnému
obyvateľstvu.

23.5.2011

17.

Muhammad (
)
(alias Mohamad) Nasif
(
) (alias
Naseef, Nassif, Nasseef,
Nasief) Khayrbik
(
,
)
(alias Khier Bek)

dátum narodenia: 10. apríl 1937
(alebo 20. mája 1937);
miesto narodenia: Hama,
č. diplomatického pasu 0002250
č. pasu 000129200

Zástupca viceprezidenta Sýrie pre otázky národnej bezpeč
nosti; zapojený do represií voči civilnému obyvateľstvu.

23.5.2011

18.

Mohamed (
Hamcho (

dátum narodenia: 20. máj 1966;
č. pasu 002954347

Sýrsky podnikateľ a miestny agent pre viaceré zahraničné
spoločnosti; spoločník Mahera al-Assada spravujúci časť
jeho finančných a ekonomických aktivít a z tejto pozície
poskytujúci finančné prostriedky režimu.

23.5.2011

19.

Iyad (
) (alias Eyad)
Makhlouf (
)

dátum narodenia: 21. január 1973;
miesto narodenia: Damask,
č. pasu N001820740

Brat Ramiho Makhloufa a príslušník GID zapojený do
represií voči civilnému obyvateľstvu.

23.5.2011

20.

Bassam (
Hassan (
Al Hasan)

Poradca prezidenta pre strategické záležitosti; zapojený do
násilností voči civilnému obyvateľstvu.

23.5.2011

21.

Dawud Rajiha

Náčelník štábu ozbrojených síl zodpovedný za zapojenie
armády do represií voči pokojným demonštrantom.
Zahynul počas bombardovania z 18. júla 2012.

23.5.2011

22.

Ihab (
) (alias
Ehab, Iehab) Makhlouf
(
)

dátum narodenia: 21. január 1973,
miesto narodenia: Damask;
č. pasu N002848852

Prezident spoločnosti Syriatel, ktorá prostredníctvom
licenčnej zmluvy odvádza 50 % svojich ziskov sýrskej vláde.

23.5.2011

23.

Zoulhima (
)
(alias Zu al-Himma)
Chaliche (
)
(alias Shalish, Shaleesh)
(alias Dhu al-Himma
Shalish)

Narodený v roku 1951 alebo 1946
alebo 1956;
miesto narodenia: Kerdaha.

Veliteľ prezidentskej bezpečnosti; zapojený do násilia voči
demonštrantom; bratranec prezidenta Bashara Al Assada.

23.6.2011

24.

Riyad (
) Chaliche
(
) (alias Shalish,
Shaleesh) (alias Riyad
Shalish)

Riaditeľ vojenského ubytovacieho zariadenia; poskytuje
finančné prostriedky režimu; bratranec prezidenta Bashara
Al Assada.

23.6.2011

) Shawkat

)
)

) Al
) (alias
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Dátum
zaradenia na
zoznam

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

25.

Brigádny veliteľ
Mohammad (
)
(alias Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Ali (
)
Jafari (
) (alias
Jaafari, Ja'fari, Aziz;
alias Jafari, Ali; alias
Jafari, Mohammad Ali;
alias Ja'fari, Mohammad
Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

dátum narodenia: 1. september
1957;
miesto narodenia: Yazd, Irán

Generálny veliteľ iránskych Revolučných gárd zapojený do
poskytovania vybavenia a podpory s cieľom pomôcť
sýrskemu režimu potlačiť protesty v Sýrii.

23.6.2011

26.

Generálmajor Qasem
(
) Soleimani
(
) (alias
Qasim Soleimany)

Veliteľ iránskych Revolučných gárd Qods zapojený do
poskytovania vybavenia a podpory s cieľom pomôcť
sýrskemu režimu potlačiť protesty v Sýrii.

23.6.2011

27.

Hossein Taeb (alias
Taeb, Hassan; alias
Taeb, Hosein; alias
Taeb, Hossein; alias
Taeb, Hussayn; alias
Hojjatoleslam Hossein
Ta’eb)

Zástupca veliteľa iránskych Revolučných gárd pre spravo
dajské služby zapojený do poskytovania vybavenia a podpory
s cieľom pomôcť sýrskemu režimu potlačiť protesty v Sýrii.

23.6.2011

28.

Khalid (
) (alias
Khaled) Qaddur (
)
(alias Qadour, Qaddour)

Obchodný spoločník Mahera Al-Assada; poskytuje finančné
prostriedky režimu.

23.6.2011

29.

Ra'if (
)
Al-Quwatly
(
) (alias
Ri'af Al-Quwatli alias
Raeef Al-Kouatly)

Obchodný spoločník Mahera al-Assada zodpovedný za spra
vovanie niektorých jeho obchodných aktivít; poskytuje
finančné prostriedky režimu.

23.6.2011

30.

Mohammad (
)
(alias Muhammad,
Mohamed, Mohammed)
Mufleh (
) (alias
Muflih)

Riaditeľ sýrskej vojenskej spravodajskej služby v meste
Hama, zapojený do potlačenia demonštrácií.

1.8.2011

31.

Generál major Tawfiq
(
) (alias
Tawfik) Younes
(
) (alias Yunes)

Vedúci oddelenia vnútornej bezpečnosti generálneho riadi
teľstva pre spravodajské služby; zapojený do represií voči
civilnému obyvateľstvu.

1.8.2011

32.

Mr Mohammed (
Makhlouf (
)
(alias Abu Rami)

dátum narodenia: 19.10.1932,
miesto narodenia: Latakia, Sýria

Blízky spolupracovník a strýko Bashara a Mahira al-Assada
z matkinej strany; obchodný spoločník a otec Ramiho, Ihaba
a Iyada Makhloufa.

1.8.2011

33.

Ayman (
) Jabir
(
) (alias Jaber)

miesto narodenia: Latakia

Spoločník Mahira al-Assada pre milíciu Shabiha; priamo
zapojený do represií a násilia voči civilným obyvateľom
a koordinácie skupín milícií Shabiha.

1.8.2011

34.

Hayel (
)
Al-Assad (

Zástupca Mahera Al-Assada, veliteľa jednotky vojenskej
polície 4. armádnej divízie podieľajúcej sa na represiách.

23.8.2011

)

)

Narodený v roku 1963;
miesto narodenia: Teherán, Irán.
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Identifikačné údaje

9.5.2013

Dôvody

Dátum
zaradenia na
zoznam

Riaditeľ úradu pre zásobovanie sýrskeho ministerstva
obrany, vstupného bodu pre všetky nákupy zbraní pre
sýrsku armádu.

23.8.2011

Veľmi úzky vzťah s kľúčovými vládnymi predstaviteľmi.
Financovanie milícií Shabiha v regióne Latakia.

23.8.2011

Brigádny generál Rafiq
(
) (alias Rafeeq)
Shahadah (
)
(alias Shahada, Shahade,
Shahadeh, Chahada,
Chahade, Chahadeh,
Chahada)

Veliteľ odboru 293 (vnútorné veci) sýrskej vojenskej spravo
dajskej služby (SMI) v Damasku. Priamo zapojený do represií
a násilia voči civilným obyvateľom v Damasku. Poradca
prezidenta Bashara Al-Assada pre strategické otázky
a vojenské spravodajstvo.

23.8.2011

38.

Brigádny generál Jamea
(
) Jamea (
) (alias
Jami Jami, Jame’, Jami’)

Veliteľ odboru sýrskej vojenskej spravodajskej služby (SMI)
v Dayr ez-Zore. Priamo zapojený do represií a násilia voči
civilným obyvateľom v Dayr ez-Zore a Alboukamale.

23.8.2011

39.

Hassan Bin-Ali
Al-Turkmani

Zástupca námestníka ministra, bývalý minister obrany,
osobitný splnomocnenec prezidenta Bashara Al-Assada.
Údajne zahynul počas bombardovania z 18. júla 2012.

23.8.2011

40.

Muhammad (
)
(alias Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Said
(
) (alias Sa’id,
Sa’eed, Saeed)
Bukhaytan (
)

Od roku 2005 zástupca regionálneho tajomníka arabskej
socialistickej strany Baath. V období rokov 2000 – 2005
riaditeľ pre národnú bezpečnosť regionálnej organizácie
strany Baath. Bývalý guvernér provincie Hama (1998 –
2000). Blízky spojenec prezidenta Bashara Al-Assada
a Mahera Al-Assada. Vyššie postavená osoba s rozhodovacou
právomocou v režime v otázke represií voči civilnému
obyvateľstvu.

23.8.2011

41.

Ali (

Zodpovedný za vraždenie v meste Hama v roku 1980.
Povolaný späť do Damasku v úlohe osobitného poradcu
prezidenta Bashara Al-Assada.

23.8.2011

42.

Brigádny generál
Nawful (
) (alias
Nawfal, Nofal) AlHusayn (
)
(alias Al-Hussain,
Al-Hussein)

Veliteľ odboru sýrskej vojenskej spravodajskej služby (SMI)
v Idlibe. Priamo zapojený do represií a násilia voči civilným
obyvateľom v provincii Idlib.

23.8.2011

43.

Brigádny generál
Husam (
) Sukkar
(
)

Poradca prezidenta pre otázky bezpečnosti. Poradca prezi
denta pre represie a násilie voči civilným obyvateľom zo
strany bezpečnostných úradov.

23.8.2011

44.

Brigádny generál
Muhammed (
)
Zamrini (
)

Veliteľ odboru sýrskej vojenskej spravodajskej služby (SMI)
v Homse. Priamo zapojený do represií a násilia voči civilným
obyvateľom v Homse.

23.8.2011

45.

Generálporučík Munir
Munir (
) (alias
Mounir, Mouneer,
Monir, Moneer,
Muneer) Adanov
(
) (alias Adnuf,
Adanof)

Zástupca náčelníka generálneho štábu pre operácie a výcvik
sýrskej armády. Priamo zapojený do represií a násilia voči
civilným obyvateľom v Sýrii.

23.8.2011

35.

Ali (
) Al-Salim
(
) (alias
Al-Saleem)

36.

Nizar Al-Assad
(
)

37.

) Douba (

Bratranec
Bashara
Al-Assada;
predtým riaditeľ spoločnosti ‚Nizar
Oilfield Supplies‘

Narodený v roku 1935;
miesto narodenia: Aleppo.

)

Narodený v roku 1951.
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Dátum
zaradenia na
zoznam

Dôvody

Vedúci informačného odboru generálneho riaditeľstva pre
spravodajské služby (GID). Priamo zapojený do represií
a násilia voči civilným obyvateľom v Sýrii.

23.8.2011

Milície Shabiba. Spoločník Mahera Al-Assada pre milície
Shabiha. Priamo zapojený do represií a násilia voči civilným
obyvateľom a koordinácie skupín milícií Shabiha.

23.8.2011

Blízky obchodný spoločník Mahera Al-Assada. Známy tým,
že ekonomicky podporoval sýrsky režim.

23.8.2011

Syn Ahmada Chehabiho.
Dátum narodenia: 7. máj 1972.

Predseda Aleppskej priemyselnej komory. Podpredseda
správnej rady spoločnosti Cham Holding. Poskytuje hospo
dársku podporu sýrskemu režimu.

2.9.2011

) Akhras
) (alias Al

dátum narodenia: 2. jún 1951;
miesto narodenia: Homs, Sýria,
č. sýrskeho pasu: 0000092405

Prominentný podnikateľ, ktorý profituje z režimu
a podporuje ho. Zakladateľ spoločnosti Akhras Group
(komodity, obchod, spracovanie a logistika) a bývalý pred
seda obchodnej komory v Homse. Blízke obchodné vzťahy
s rodinou prezidenta Al-Assada. Člen rady Federácie
sýrskych obchodných komôr. Poskytol priemyselné a obytné
priestory pre improvizované zadržiavacie tábory, ako aj
logistickú podporu pre režim (autobusy a nakladače tankov).

2.9.2011

Issam (
(
)

) Anbouba

Prezident spoločnosti Anbouba for
Agricultural Industries Co.;
narodený v roku 1952;
miesto narodenia: Homs, Sýria.

Finančne podporuje represívne zložky a
skupiny vykonávajúce násilie na civilnom
v Sýrii. Poskytuje nehnuteľnosti (priestory,
improvizované uväzňovanie osôb. Je finančne
vysokých sýrskych úradníkov.

parlamentné
obyvateľstve
sklady) pre
napojený na

2.9.2011

52.

Mazen (
al-Tabba (

)

dátum narodenia: 1. január 1958;
miesto narodenia: Damask;
číslo pasu: 004415063 platný do
6. mája 2015 (sýrsky)

obchodný partner Ihab Makhloura a Nizar al-Assada (začal
podliehať sankciám 23.8.2011); spolu s Rami Makhlourom
je spoluvlastník zmenárne al-diyar lil-Saraafa (alias Diar Elec
tronic Services), ktorá podporuje politiku Sýrskej centrálnej
banky.

23.3.2012

53.

Adib (
(
)

) Mayaleh

Narodený v roku 1955;
miesto narodenia: Dará.

Adib Mayaleh je zodpovedný za poskytovanie ekonomickej
a finančnej podpory sýrskemu režimu prostredníctvom jeho
funkcie ako guvernéra Sýrskej centrálnej banky

15.5.2012

54.

Generálmajor Jumah
(
) Al-Ahmad
(
) (alias AlAhmed)

Veliteľ špeciálnych ozbrojených síl. Zodpovedný za použitie
násilia voči demonštrantom v celej Sýrii.

14.11.2011

55.

Plukovník Lu'ai (
(alias Louay) al-Ali
(
)

Riaditeľ sýrskej vojenskej spravodajskej služby v Derá.
Zodpovedný za násilie voči demonštrantom v Derá.

14.11.2011

56.

Generálporučík Ali
(
) Abdullah
(
) (alias
Abdallah) Ayyub
(
)

Zástupca náčelníka generálneho štábu (personál a ľudské
zdroje). Zodpovedný za použitie násilia voči demonštrantom
v celej Sýrii.

14.11.2011

57.

Generálporučík Jasim
(
) (alias Jasem,
Jassim, Jassem) al-Furayj
(
) (alias AlFreij)

Náčelník generálneho štábu. Zodpovedný za použitie násilia
voči demonštrantom v celej Sýrii.

14.11.2011

46.

Brigádny generál
Ghassan (
) Khalil
(
) (alias Khaleel)

47.

Mohammed (
)
(alias Mohammad,
Muhammad, Mohamed)
Jabir (
) (alias
Jaber)

48.

Samir (
(
)

49.

Fares (
) Chehabi
(
) (alias Fares
Shihabi; Fares Chihabi)

50.

Tarif (
(
,
Akhras)

51.

miesto narodenia: Latakia

) Hassan

)

)
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Veliteľ práporu v republikánskej garde. Osoba blízka Mahe
rovi al-Assadovi a prezidentovi al-Assadovi. Zapojený do
represií voči civilnému obyvateľstvu v celej Sýrii.

14.11.2011

Generál, veliteľ úradu 4. rezervnej divízie. Osoba blízka
Maherovi al-Assadovi a koordinátor bezpečnostných operá
cií. Zodpovedný za represie voči civilnému obyvateľstvu
v celej Sýrii.

14.11.2011

Abdullah (
)
(alias Abdallah) Berri
(
)

Veliteľ milícií rodiny Berri. Zodpovedný za provládne milície
zapojené do represií voči civilnému obyvateľstvu v Aleppo.

14.11.2011

61.

George (
(
)

) Chaoui

Člen sýrskej elektronickej armády. Zapojený do násilných
represií voči civilnému obyvateľstvu v celej Sýrii a výzvy
na násilie voči nemu.

14.11.2011

62.

Generálmajor Zuhair
(
) (alias Zouheir,
Zuheir, Zouhair)
Hamad (
)

Zástupca riaditeľa generálneho riaditeľstva pre spravodajské
služby. Zodpovedný za použitie násilia voči demonštrantom
v celej Sýrii a za ich zastrašovanie a mučenie.

14.11.2011

63.

Amar (
) (alias
Ammar) Ismael
(
) (alias
Ismail)

Civilný veliteľ sýrskej elektronickej armády (spravodajské
služby teritoriálnej armády). Zapojený do násilných represií
voči civilnému obyvateľstvu v celej Sýrii a výzvy na násilie
voči nemu.

14.11.2011

64.

Mujahed (
) Ismail
(
) (alias Ismael)

Člen sýrskej elektronickej armády. Zapojený do násilných
represií voči civilnému obyvateľstvu v celej Sýrii a výzvy
na násilie voči nemu.

14.11.2011

65.

Generálmajor Nazih
(
)

Zástupca riaditeľa generálneho riaditeľstva pre spravodajské
služby. Zodpovedný za použitie násilia voči demonštrantom
v celej Sýrii a za ich zastrašovanie a mučenie.

14.11.2011

66.

Kifah (
) Moulhem
(
) (alias Moulhim,
Mulhem, Mulhim)

Veliteľ práporu v 4. divízii. Zodpovedný za represie voči
civilnému obyvateľstvu v Deir el-Zor.

14.11.2011

67.

Generálmajor Wajih
(
) (alias Wajeeh)
Mahmud (
)

Veliteľ 18. obrnenej divízie. Zodpovedný za násilie voči
demonštrantom v Homse.

14.11.2011

68.

Bassam (
) Sabbagh
(
,
) (alias
Al Sabbagh)

Právny a finančný poradca a spravuje záležitosti Ramiho
Makhloufa a Khaldouna Makhloufa. Spoločne s Bašárom
al-Asadom zapojený do financovania projektu týkajúceho
sa nehnuteľností v Latakii. Poskytuje finančnú podporu reži
mu.

14.11.2011

69.

Generálporučík Talal
(
) Mustafa
(
) Tlass (
)

Zástupca náčelníka generálneho štábu (logistika a zásobova
nie). Zodpovedný za použitie násilia voči demonštrantom
v celej Sýrii.

14.11.2011

70.

Generálmajor Fu'ad
(
) Tawil (
)

Zástupca riaditeľa sýrskej spravodajskej služby letectva.
Zodpovedný za použitie násilia voči demonštrantom
v celej Sýrii a za ich zastrašovanie a mučenie.

14.11.2011

58.

Generál Aous (
(Aws) Aslan (

59.

Generál Ghassan
(
) Belal (

60.

)

)

Narodený v roku 1958.

)

Narodený približne 3. apríla 1973
v Damasku.

dátum narodenia: 24. august 1959;
miesto narodenia: Damask.
Adresa: Kasaa, Anwar al Attar
Street, al Midani building, Damask.
Sýrsky pas č. 004326765, vydaný
2. novembra 2008, platný do
novembra 2014.

9.5.2013
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71.

Bushra (
)
Al-Assad (
) (alias
Bushra Shawkat)

dátum narodenia: 24.10.1960

sestra Bashar Al-Assada a manželka Asif Shawkata, zástupcu
náčelníka štábu pre bezpečnosť a prieskum. Vzhľadom na
blízke osobné vzťahy a skutočné finančné vzťahy k sýrskemu
prezidentovi Bashar Al-Assadovi a ostatným kľúčovým pred
staviteľom sýrskeho režimu, využíva výhody zo sýrskeho
režimu a je s ním spojená.

23.3.2012

72.

Asma (
)
Al-Assad (
) (alias
Asma Fawaz Al Akhras)

dátum narodenia: 11. august 1975;
miesto narodenia: Londýn; UK,
pas č. 707512830 platný do
22.9.2020;
Rodné priezvisko: Al Akhras

manželka Bashar Al-Assada. Vzhľadom na blízke osobné
vzťahy a skutočné finančné vzťahy k sýrskemu prezidentovi
Bashar Al-Assadovi využíva výhody zo sýrskeho režimu a je
s ním spojená.

23.3.2012

73.

Manal (
)
Al-Assad (
) (alias
Manal Al Ahmad)

dátum narodenia: 2. februára 1970;
miesto narodenia: Damask;
číslo pasu (sýrsky): 0000000914;
Rodné priezvisko: Al Jadaan

Manželka Maher Al-Assad, ako taká využíva výhody plynúci
z úzkeho spojenia s režimom.

23.3.2012

74.

Anisa (
) (alias
Anissa, Aneesa,
Aneessa) Al-Assad
(
) (alias Anisah
Al-Assad)

narodená v roku 1934;
Rodné priezvisko: Makhlouf

matka prezidenta Al-Assada. Vzhľadom na blízke osobné
vzťahy a skutočné finančné vzťahy k sýrskemu prezidentovi
Bashar Al-Assadovi využíva výhody zo sýrskeho režimu a je
s ním spojená.

23.3.2012

75.

Generálporučík Fahid
(
) (alias Fahd) AlJassim (
)

Náčelník štábu. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností
v Homse.

1.12.2011

76.

Generálmajor Ibrahim
(
) Al-Hassan
(
) (alias
Al-Hasan)

Zástupca náčelníka štábu. Vojenský predstaviteľ zapojený do
násilností v Homse.

1.12.2011

77.

Brigádny generál Khalil
(
) (alias Khaleel)
Zghraybih (
,
) (alias
Zghraybeh, Zghraybe,
Zghrayba, Zghraybah,
Zaghraybeh, Zaghraybe,
Zaghrayba, Zaghraybah,
Zeghraybeh, Zeghraybe,
Zeghrayba, Zeghraybah,
Zughraybeh,
Zughraybe, Zughrayba,
Zughraybah,
Zighraybeh, Zighraybe,
Zighrayba, Zighraybah)

14. divízia. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností
v Homse.

1.12.2011

78.

Brigádny generál Ali
(
) Barakat (

103. brigáda divízie republikánskej gardy. Vojenský predsta
viteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

79.

Brigádny generál Talal
(
) Makhluf
(
) (alias
Makhlouf)

103. brigáda divízie republikánskej gardy. Vojenský predsta
viteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

80.

Brigádny generál Nazih
(
) (alias Nazeeh)
Hassun (
) (alias
Hassoun)

Sýrska spravodajská služba letectva. Vojenský predstaviteľ
zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

)
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81.

Kapitán Maan (
)
(alias Ma’an ) Jdiid
(
) (alias Jdid,
Jedid, Jedeed, Jadeed,
Jdeed)

Prezidentská stráž. Vojenský predstaviteľ zapojený do násil
ností v Homse.

1.12.2011

82.

Mohammad (
)
(alias Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Al-Shaar
(
) (alias AlChaar, Al-Sha'ar, AlCha'ar)

Divízia politickej bezpečnosti. Vojenský predstaviteľ zapo
jený do násilností v Homse.

1.12.2011

83.

Khald (
) (alias
Khaled) Al-Taweel
) (alias Al(
Tawil)

Divízia politickej bezpečnosti. Vojenský predstaviteľ zapo
jený do násilností v Homse.

1.12.2011

84.

Ghiath (
) Fayad
(
) (alias Fayyad)

Divízia politickej bezpečnosti. Vojenský predstaviteľ zapo
jený do násilností v Homse.

1.12.2011

85.

Brigádny generál Jawdat
(
) Ibrahim
(
) Safi
(
)

Veliteľ 154. pluku.

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na demonštrantov
v Damasku a v jeho okolí vrátane miest Mo'adamiyeh,
Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

86.

Generálmajor
Muhammad (
)
(alias Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Ali (
Durgham

Veliteľ 4. divízie.

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na demonštrantov
v Damasku a v jeho okolí vrátane miest Mo'adamiyeh,
Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

)

87.

Generálmajor Ramadan
(
) Mahmoud
(
) Ramadan
(
)

Veliteľ 35. pluku síl osobitného
určenia.

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na demonštrantov
v mestách Baniyas a Derá.

23.1.2012

88.

Brigádny generál
Ahmed (
) (alias
Ahmad) Yousef
(
) (alias
Youssef) Jarad (
)
(alias Jarrad)

Veliteľ 132. brigády.

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na demonštrantov
v meste Derá, a to aj za použitia guľometov a protilietadlo
vých zbraní.

23.1.2012

89.

Generálmajor Naim
(
) (alias Naaeem,
Naeem, Na'eem, Naaim,
Na'im) Jasem (
)
Suleiman (
)

Veliteľ 3. divízie.

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na demonštrantov
v meste Douma.

23.1.2012

90.

Brigádny generál Jihad
(
) Mohamed (
)
(alias Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Sultan
(
)

Veliteľ 65. brigády.

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na demonštrantov
v meste Douma.

23.1.2012
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91.

Generálmajor Fo'ad
(
) (alias Fouad,
Fu’ad) Hamoudeh
(
) (alias
Hammoudeh,
Hammoude,
Hammouda,
Hammoudah)

Veliteľ vojenských operácií v Idlibe.

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na demonštrantov
v meste Idlib začiatkom septembra 2011.

23.1.2012

92.

Generálmajor Bader
(
) Aqel (
)

Veliteľ síl osobitného určenia.

Vydal vojakom rozkazy, aby pozbierali telá a odovzdali ich
tajnej službe Mukhabarát; je zodpovedný za násilie v Buka
male.

23.1.2012

93.

Brigádny generál
Ghassan (
) Afif
(
) (alias Afeef)

Veliteľ zo 45. pluku.

Veliteľ vojenských operácií v mestách Homs, Baniyas a Idlib.

23.1.2012

94.

Brigádny generál
Mohamed (
) (alias
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Maaruf
(
) (alias
Maarouf, Ma'ruf)

Veliteľ zo 45. pluku.

Veliteľ vojenských operácií v meste Homs. Vydal rozkaz
strieľať na demonštrantov v meste Homs.

23.1.2012

95.

Brigádny generál Yousef
(
) Ismail
(
) (alias Ismael)

Veliteľ 134. brigády.

Vydal jednotkám rozkaz, aby strieľali na domy a ľudí na
strechách v meste Talbiseh počas pohrebu demonštrantov
zabitých predchádzajúci deň.

23.1.2012

96.

Brigádny generál Jamal
(
) Yunes (
)
(alias Younes)

Veliteľ 555. pluku.

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na demonštrantov
v meste Mo'adamiyeh.

23.1.2012

97.

Brigádny generál
Mohsin (
)
Makhlouf (
)

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na demonštrantov
v meste Al-Herak.

23.1.2012

98.

Brigádny generál Ali
(
) Dawwa

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na demonštrantov
v meste Al-Herak.

23.1.2012

99.

Brigádny generál
Mohamed (
) (alias
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Khaddor
(
) (alias
Khaddour, Khaddur,
Khadour, Khudour)

Veliteľ 106. brigády, prezidentská
garda

Vydal jednotkám rozkaz, aby demonštrantov bili palicami
a potom ich zatkli. Zodpovedá za potlačenie pokojných
demonštrantov v meste Douma.

23.1.2012

100.

Generálmajor Suheil
(
) (alias Suhail)
Salman (
) Hassan
(
)

Veliteľ 5. divízie.

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na demonštrantov
v guvernoráte Derá.

23.1.2012

101.

Wafiq (
) (alias
Wafeeq) Nasser (

Vedúci
regionálnej
pobočky
v meste Suwayda (odbor vojen
ského spravodajstva).

Ako vedúci suwaydskej pobočky odboru vojenského spravo
dajstva zodpovedá za svojvoľné zadržiavanie a mučenie
zadržaných osôb v Suwayde.

23.1.2012

)
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102.

Ahmed (
) (alias
Ahmad) Dibe (
)
(alias Dib, Deeb)

Vedúci
regionálnej
pobočky
v meste Derá (riaditeľstvo všeo
becnej bezpečnosti).

Ako vedúci regionálnej pobočky riaditeľstva všeobecnej
bezpečnosti v meste Derá zodpovedá za svojvoľné zadržia
vanie a mučenie zadržaných osôb v meste Derá.

23.1.2012

103.

Makhmoud (
)
(alias Mahmoud) alKhattib (
)
(alias Al-Khatib, AlKhateeb)

Vedúi pobočky vyšetrovania (riadi
teľstvo politickej bezpečnosti).

Ako vedúci pobočky vyšetrovania riaditeľstva politickej
bezpečnosti zodpovedá za zadržiavanie a mučenie zadrža
ných osôb.

23.1.2012

104.

Mohamed (
) (alias
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Heikmat
(
) (alias Hikmat,
Hekmat) Ibrahim
(
)

Vedúci pobočky pre operácie (riadi
teľstvo politickej bezpečnosti).

Ako vedúci pobočky pre operácie riaditeľstva politickej
bezpečnosti zodpovedá za zadržiavanie a mučenie zadrža
ných osôb.

23.1.2012

105.

Nasser (

Vedúci
regionálnej
pobočky
v meste Derá (riaditeľstvo politickej
bezpečnosti).

Ako vedúci regionálnej pobočky v meste Derá riaditeľstva
politickej bezpečnosti zodpovedá za zadržiavanie a mučenie
zadržaných osôb. Od apríla 2012 vedúci sídla riaditeľstva
politickej bezpečnosti v Derá (bývalý vedúci pobočky
v Homse)

23.1.2012

) (alias

)
Naser) Al-Ali (
(alias Brigadier General
Nasr al-Ali)

106.

Dr. Wael (
) Nader
( ) Al –Halqi
(
) (alias Al-Halki)

Narodený v roku 1964;
miesto narodenia: provincia Dará.

Predseda vlády a bývalý minister zdravotníctva. Ako pred
seda vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu
voči civilnému obyvateľstvu.

27.2.2012

107.

Mohammad (
)
(Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Ibrahim
(
) Al-Sha'ar
(
) (alias Al-Chaar,
Al-Shaar) (alias
Mohammad Ibrahim
Al-Chaar)

Narodený v roku 1956;
miesto narodenia: Aleppo.

Minister vnútra. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za
násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

1.12.2011

108.

Dr. Mohammad (
)
(alias Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Al-Jleilati
(
,
)

Narodený v roku 1945,
miesto narodenia: Damask.

Minister financií. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za
násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

1.12.2011

109.

Imad (
)
Mohammad (
)
(alias Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Deeb
Khamis (
) (alias:
Imad Mohammad Dib
Khamees)

dátum narodenia: 1. august 1961.
Miesto narodenia: pri Damasku.

Minister pre elektrickú energiu. Ako minister vlády je spolu
zodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému
obyvateľstvu.

23.3.2012

110.

Omar (
) Ibrahim
(
) Ghalawanji
(
)

Narodený v roku 1954.
Miesto narodenia: Tartus.

Podpredseda vlády pre záležitosti služieb, minister pre
miestnu správu. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za
násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

23.3.2012
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111.

Joseph (
)
(alias Josef) Suwaid
(
) (alias Swaid)
(alias Joseph Jergi
Sweid, Joseph Jirgi
Sweid)

Narodený: 1958.
Miesto narodenia: Damask.

Štátny tajomník. Ako štátny tajomník je spoluzodpovedný
za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

23.3.2012

112.

Eng Hussein (
)
(alias Hussain)
Mahmoud (
)
Farzat (
) (alias:
Hussein Mahmud
Farzat)

Narodený: 1957.
Miesto narodenia: Hama.

Štátny tajomník. Ako štátny tajomník je spoluzodpovedný
za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

23.3.2012

113.

Mansour
(
)Fadlallah
(
) Azzam
(
) (alias: Mansur
Fadl Allah Azzam)

Narodený v roku 1960;
miesto narodenia: provincia Swei
da.

Minister pre prezidentské záležitosti. Ako minister vlády je
spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému
obyvateľstvu.

27.2.2012

114.

Dr. Emad (
)
Abdul-Ghani
(
) Sabouni
(
) (alias: Imad
Abdul Ghani Al Sabuni)

Narodený v roku 1964;
miesto narodenia: Damask.

Minister pre telekomunikácie a technológie. Ako minister
vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči
civilnému obyvateľstvu.

27.2.2012

115.

Generál Ali (
)
Habib (
) (alias
Habeeb) Mahmoud
(
)

Narodený v roku 1939;
miesto narodenia: Tartous.

Bývalý minister obrany. Spojený so sýrskym režimom
a sýrskou armádou a násilnou represiou voči civilnému
obyvateľstvu.

1.8.2011

116.

Tayseer (
)
Qala ( ) Awwad
(
)

Narodený v roku 1943;
miesto narodenia: Damask.

Bývalý minister spravodlivosti. Spojený so sýrskym režimom
a jeho násilnou represiou voči civilnému obyvateľstvu.

23.9.2011

117.

Dr Adnan (
Hassan (
)
Mahmoud (

Narodený v roku 1966;
miesto narodenia: Tartous.

Bývalý minister pre informácie. Spojený so sýrskym
režimom a jeho násilnou represiou voči civilnému obyva
teľstvu.

23.9.2011

)
)

118.

Dr. Mohammad (
)
(alias Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Nidal
(
) Al-Shaar
(
) (alias AlChaar, Al-Sha'ar, AlCha'ar)

Narodený v roku 1956;
miesto narodenia: Aleppo.

Bývalý minister hospodárstva a obchodu. Spojený so
sýrskym režimom a jeho násilnou represiou voči civilnému
obyvateľstvu.

1.12.2011

119.

Sufian (
(
)

Narodený v roku 1944;
miesto narodenia: al-Bukamal, Deir
Ezzor.

Bývalý minister pre ropný priemysel a nerastné zdroje.
Spojený s režimom a jeho násilnou represiou voči civilnému
obyvateľstvu.

27.2.2012

120.

Dr Adnan (
Slakho (

)

)

Narodený v roku 1955;
miesto narodenia: Damask.

Bývalý minister priemyslu. Spojený s režimom a jeho
násilnou represiou voči civilnému obyvateľstvu.

27.2.2012

121.

Dr. Saleh (
Rashed (

)

) Al-

Narodený v roku 1964;
miesto narodenia: provincia Alep
po.

Bývalý minister školstva. Spojený s režimom a jeho násilnou
represiou voči civilnému obyvateľstvu.

27.2.2012

122.

Dr. Fayssal (
)
(alias Faysal) Abbas
(
)

Narodený v roku 1955;
miesto narodenia: provincia Hama.

Bývalý minister dopravy. Spojený s režimom a jeho násilnou
represiou voči civilnému obyvateľstvu.

27.2.2012

) Allaw
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123.

Ghiath (
) Jeraatli
(
) (Jer'atli,
Jir'atli, Jiraatli)

Narodený: 1950.
Miesto narodenia: Salamiya.

Bývalý štátny tajomník. Spojený s režimom a jeho násilnou
represiou voči civilnému obyvateľstvu.

23.3.2012

124.

Yousef (
Suleiman (
Ahmad (
Ahmed)

Narodený: 1956.
Miesto narodenia: Hasaka.

Bývalý štátny tajomník. Spojený s režimom a jeho násilnou
represiou voči civilnému obyvateľstvu.

23.3.2012

125.

Hassan (
al-Sari (

Narodený: 1953.
Miesto narodenia: Hama.

Bývalý štátny tajomník. Spojený s režimom a jeho násilnou
represiou voči civilnému obyvateľstvu.

23.3.2012

126.

Bouthaina (
)
Shaaban (
) (alias
Buthaina Shaaban)

Narodená v roku 1953;
miesto narodenia: Homs, Sýria.

Od júla 2008 politická a mediálna poradkyňa prezidenta
a ako taká spojená s násilnými represiami voči obyvateľstvu.

26.6.2012

127.

Brigádny generál
Sha'afiq (
)
(alias Shafiq, Shafik)
Masa (
) (alias
Massa)

Riaditeľ oddelenia 215 (Damask) spravodajskej služby
pozemných síl. Zodpovedný za mučenie zadržiavaných
odporcov režimu. Zúčastňuje sa na represiách voči civilis
tom.

24.7.2012

128.

Brigádny generál
Burhan (
) Qadour
(
) (alias Qaddour,
Qaddur)

Riaditeľ oddelenia 291 (Damask) spravodajskej služby
pozemných síl. Zodpovedný za mučenie zadržiavaných
odporcov režimu.

24.7.2012

129.

Brigádny generál Salah
(
) Hamad ( )

Zástupca riaditeľa oddelenia 291 (Damask) spravodajskej
služby pozemných síl. Zodpovedný za mučenie zadržiava
ných odporcov režimu

24.7.2012

130.

Brigádny generál
Muhammad (
)
(alebo: Mohammed)
Khallouf (
) (alias
Abou Ezzat)

Riaditeľ oddelenia 235 prezývaného „Palestína“ (Damask)
spravodajskej služby pozemných síl, ktoré je hlavnou repre
sívnou zložkou armády. Priamo sa zúčastňuje na represiách
voči odporcom režimu. Zodpovedný za mučenie zadržiava
ných odporcov režimu.

24.7.2012

131.

Generálmajor Riad
(
) (alias Riyad)
al-Ahmed (
) (alias
Al-Ahmad)

Zástupca riaditeľa oddelenia spravodajskej služby pozem
ných síl v Latakii. Zodpovedný za mučenie a vraždy zadržia
vaných odporcov režimu.

24.7.2012

132.

Brigádny generál
Abdul- Salam (
,
) Fajr
Mahmoud (
)

Riaditeľ oddelenia Bab Touma (Damask) spravodajskej
služby vzdušných síl. Zodpovedný za mučenie zadržiava
ných odporcov režimu.

24.7.2012

133.

Brigádny generál Jawdat
(
)
al-Ahmed (
) (alias
Al-Ahmad)

Riaditeľ oddelenia spravodajskej služby vzdušných síl
v Homse. Zodpovedný za mučenie zadržiavaných odporcov
režimu.

24.7.2012

134.

Plukovník Qusay
(
) Mihoub
(
)

Riaditeľ oddelenia spravodajskej služby vzdušných síl v Derá
(vyslaný z Damasku do Derá pri vypuknutí demonštrácií
v tomto meste). Zodpovedný za mučenie zadržiavaných
odporcov režimu.

24.7.2012

)

) Al) (alias Al-

,
)

)
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135.

Plukovník Suhail
(
) (alias Suheil)
Al-Abdullah
(
) (alias AlAbdallah)

Riaditeľ oddelenia spravodajskej služby vzdušných síl v Lata
kii. Zodpovedný za mučenie zadržiavaných odporcov reži
mu.

24.7.2012

136.

Brigádny generál Khudr
(
)
Khudr (
)

Riaditeľ oddelenia všeobecnej spravodajskej služby v Latakii.
Zodpovedný za mučenie zadržiavaných odporcov režimu.

24.7.2012

137.

Brigádny generál
Ibrahim (
) Ma'ala
(
) (alias Maala,
Maale)

Riaditeľ oddelenia 285 (Damask) všeobecnej spravodajskej
služby (koncom roka 2011 nahradil brig. gen. Hussama
Fendiho). Zodpovedný za mučenie zadržiavaných odporcov
režimu.

24.7.2012

138.

Brigádny generál Firas
(
) Al-Hamed
(
) (alias Al-Hamid)

Riaditeľ oddelenia 318 (Homs) všeobecnej spravodajskej
služby. Zodpovedný za mučenie zadržiavaných odporcov
režimu.

24.7.2012

139.

Brigádny generál
Hussam (
) (alias
Husam, Housam,
Houssam) Luqa (
)
(alias Louqa, Louca,
Louka, Luka)

Od apríla 2012 riaditeľ oddelenia riaditeľstva politickej
bezpečnosti v Homse od apríla 2012 (nástupca brig. gen.
Nasr al-Aliho). Zodpovedný za mučenie zadržiavaných
odporcov režimu.

24.7.2012

140.

Brigádny generál Taha
( ) Taha ( )

Zodpovedný za priestory oddelenia riaditeľstva politickej
bezpečnosti v Latakii. Zodpovedný za mučenie zadržiava
ných odporcov režimu.

24.7.2012

141.

Bassel (
) (alias
Basel) Bilal (
)

Policajný dôstojník v centrálnej väznici v Idlibe; priamo sa
zúčastnil na mučení zadržiavaných odporcov režimu
v centrálnej väznici v Idlibe.

24.7.2012

142.

Ahmad (
) (alias
Ahmed) Kafan (

Policajný dôstojník v centrálnej väznici v Idlibe; priamo sa
zúčastnil na mučení zadržiavaných odporcov režimu
v centrálnej väznici v Idlibe.

24.7.2012

143.

Bassam (
al-Misri (

Policajný dôstojník v centrálnej väznici v Idlibe; priamo sa
zúčastnil na mučení zadržiavaných odporcov režimu
v centrálnej väznici v Idlibe.

24.7.2012

144.

Ahmed (
) (alias
Ahmad)
al-Jarroucheh
(
) (alias
Al-Jarousha,
Al-Jarousheh,
Al-Jaroucha,
Al-Jarouchah,
Al-Jaroucheh)

Narodený v roku 1957.

Riaditeľ zahraničného oddelenia všeobecnej spravodajskej
služby (oddelenie 279). Vo svojej funkcii je zodpovedný za
zložky všeobecnej spravodajskej služby na sýrskych
veľvyslanectvách. Priamo sa zúčastňuje na represiách
sýrskych orgánov voči odporcom režimu a konkrétne je
zodpovedný za represie proti sýrskej opozícii v zahraničí.

24.7.2012

145.

Michel (
)
Kassouha (
)
(alias Kasouha) (alias
Ahmed Salem; alias
Ahmed Salem Hassan)

Dátum
1948.

Príslušník sýrskych bezpečnostných služieb od začiatku 70.
rokov 20. storočia, zapojený do boja proti odporcom vo
Francúzsku a Nemecku. Od marca 2006 je zodpovedný za
vzťahy oddelenia 273 sýrskej všeobecnej spravodajskej
služby. Ako dlhoročný príslušník je blízky riaditeľovi všeo
becnej spravodajskej služby Alimu Mamloukovi, jednému
z najvýznamnejších predstaviteľov režimu, na ktorého sa
od 9. mája 2011 vzťahujú reštriktívne opatrenia EÚ. Priamo
podporuje represie režimu voči jeho odporcom a konkrétne
je zodpovedný za represie proti sýrskej opozícii v zahraničí.

24.7.2012

)

)

)

narodenia:

1.

februára
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146.

Generál Ghassan
(
) Jaoudat (
)
Ismail (
) (alias
Ismael)

147.

Generál Amer (
) alAchi (
) (alias
Amis al Ashi; alias
Ammar Aachi; alias
Amer Ashi)

148.

Generál Mohammed
(
) (alias
Muhammad, Mohamed,
Mohammad) Ali (
)
Nasr (
) (alebo:
Mohammed Ali Naser)

149.

Generál Issam (
Hallaq (
)

150.

Ezzedine (
Ismael (

151.

Samir (
) (alias
Sameer) Joumaa (
)
(alias Jumaa, Jum'a,
Joum'a) (alias Abou
Sami)

152.

Dr. Qadri (
(alias
Kadri) Jamil (
(alias Jameel)

Dôvody

)

)
)

Dátum
zaradenia na
zoznam

Zodpovedný za oddelenie misií spravodajskej služby vzduš
ných síl, ktoré v spolupráci s oddelením špeciálnych operácií
riadi elitné jednotky spravodajskej služby vzdušných síl,
ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri represiách režimu. Vo
svojej funkcii patrí Ghassan Jaoudat Ismail medzi vojenských
predstaviteľov zodpovedných za priamy výkon represií
režimu voči jeho odporcom.

24.7.2012

Diplomovaný absolvent vojenskej školy v Aleppe, (od roku
2012) vedúci spravodajského oddelenia spravodajskej služby
vzdušných síl, blízky sýrskemu ministrovi obrany Daoudovi
Rajahovi. Vo svojich funkciách v spravodajskej službe vzduš
ných síl je Amer al-Achi zapojený do represií proti sýrskej
opozícii.

24.7.2012

blízky Maher Al Assodovi, mladšiemu bratovi prezidenta.
Väčšinu svojej kariéry strávil v republikánskej garde.
V 2010 sa pridal k vnútornej pobočke (alebo pobočka
251) generálneho riaditeľstva pre informácie. Ako jeden
z vyššie postavených veliteľov, generál Mohammad Ali je
priamo zapojený do represií voči odporcom režimu.

24.7.2012

Náčelník generálneho štábu vzdušných síl od roku 2010.
Velí vzdušným operáciám proti odporcom režimu.

24.7.2012

(alias Ismail)
Narodený v polovici 40. rokov 20.
storočia (pravdepodobne 1947).
Miesto narodenia: Bastir. Oblasť
Jableh.

Generál vo výslužbe, dlhoročný príslušník spravodajskej
služby vzdušných síl v riadiacej pozícii; na čelo tejto služby
sa dostal krátko po roku 2000. V roku 2006 bol vymeno
vaný za politického a bezpečnostného poradcu prezidenta.
Ako politický a bezpečnostný poradca sýrskeho prezidenta
je Ezzedine Ismael zapojený do represívnej politiky režimu
proti jeho odporcom.

24.7.2012

Narodený okolo roku 1962.

Takmer 20 rokov je riaditeľom kabinetu Muhammada Nasifa
Khayrbika, jedného z hlavných bezpečnostných poradcov
Bashara al-Assada (a ktorý má oficiálne funkciu tajomníka
viceprezidenta Faruqa Al Shar'). Na základe svojho blízkeho
vzťahu k Basharovi al-Assadovi a Muhammadovi Nasifovi
Khayrbikovi je Samir Joumaa zapojený na represívnej poli
tike režimu proti jeho odporcom.

24.7.2012

Podpredseda vlády pre hospodárske záležitosti, minister pre
domáci obchod a ochranu spotrebiteľa. Ako minister vlády
je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civil
nému obyvateľstvu.

16.10.2012

narodený v roku 1960,
pochádza z: Drekish,
Tartous

región

Narodený okolo roku 1960.

)

)

9.5.2013

153.

Waleed (
) (alias
Walid) Al Mo'allem
(
) (alias Al
Moallem, Muallem)

Podpredseda vlády, minister zahraničných vecí a prisťahova
lectva. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú
represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

154.

Generálmajor Fahd
( ) Jassem (
) Al
Freij (
) (alias
Al-Furayj)

Minister obrany a vojenský veliteľ. Ako minister vlády je
spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému
obyvateľstvu.

16.10.2012
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155.

Dr. Mohammad (
)
(alias Mohamed,
Muhammad,
Mohammed)
Abdul-Sattar
(
) (alias
Abd al-Sattar) Al Sayed
) (alias Al
(
Sayyed)

Minister pre cirkevné nadácie. Ako minister vlády je spolu
zodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému
obyvateľstvu.

16.10.2012

156.

Eng. Hala ( )
Mohammad (
) (alias
Mohamed, Muhammad,
Mohammed)Al Nasser
(
)

Ministerka cestovného ruchu. Ako ministerka vlády je spolu
zodpovedná za násilnú represiu režimu voči civilnému
obyvateľstvu.

16.10.2012

157.

Eng. Bassam (
Hanna (
)

Minister pre vodné zdroje. Ako minister vlády je spoluzod
povedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyva
teľstvu.

16.10.2012

158.

Eng. Subhi (
)
Ahmad ( ) Al
Abdallah (
)
(alias Al-Abdullah)

Minister pre poľnohospodárstvo a agrárnu reformu. Ako
minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu
režimu voči civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

159.

Dr. Mohammad (
)
(alias Muhammad,
Mohamed, Mohammed)
Yahiya (
) (alias
Yehya, Yahya, Yihya,
Yihia, Yahia) Moalla
(
) (alias Mu’la,
Ma’la, Muala, Maala,
Mala)

Minister pre vysokoškolské vzdelávanie. Ako minister vlády
je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civil
nému obyvateľstvu.

16.10.2012

160.

Dr. Hazwan Al Wez
(alias Al Wazz)

Minister školstva. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za
násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

161.

Dr. Mohamad (
)
(alias Muhammad,
Mohamed, Mohammed,
Mohammad) Zafer
(
) (alias Dhafer)
Mohabak (
)
(alias Mohabbak,
Muhabak, Muhabbak)

Minister hospodárstva a zahraničného obchodu. Ako
minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu
režimu voči civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

162.

Dr. Mahmoud (
)
Ibraheem (
)
(alias Ibrahim) Sa'iid
(
) (alias Said,
Sa’eed, Saeed)

Minister dopravy. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za
násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

163.

Dr. Safwan (
Al Assaf (

Minister pre bývanie a mestský rozvoj. Ako minister vlády je
spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému
obyvateľstvu.

16.10.2012

)

)

)
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164.

Eng. Yasser (
)
(alias Yaser) Al Siba'ii
(
) (alias
Al-Sibai, Al-Siba’i, Al
Sibaei)

Minister verejných prác. Ako minister vlády je spoluzodpo
vedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyva
teľstvu.

16.10.2012

165.

Eng Sa'iid (
)
(alias Sa’id, Sa’eed,
Saeed) Ma'thi (
)
(alias Mu’zi, Mu'dhi,
Ma'dhi, Ma'zi, Maazi)
Hneidi (
)

Minister pre ropný priemysel a nerastné zdroje. Ako
minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu
režimu voči civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

166.

Dr. Lubana (
(alias Lubanah)
Mushaweh (
(alias Mshaweh,
Mshawweh,
Mushawweh)

)

Narodený v roku 1955
v Damasku.

Ministerka kultúry. Ako ministerka vlády je spoluzodpo
vedná za násilnú represiu režimu voči civilnému obyva
teľstvu.

16.10.2012

167.

Dr. Jassem (
)
(alias Jasem)
Mohammad (
)
(alias Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Zakaria
(
)

Narodený v roku 1968.

Minister práce a sociálnych vecí. Ako minister vlády je
spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému
obyvateľstvu.

16.10.2012

168.

Omran (
) Ahed
( ) Al Zu'bi (
)
(alias Al Zoubi, Al
Zo’bi, Al Zou’bi)

Narodený 27. septembra 1959
v Damasku.

Minister pre informácie. Ako minister vlády je spoluzodpo
vedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyva
teľstvu.

16.10.2012

169.

Dr. Adnan (
)
Abdo (
) (alias
Abdou) Al Sikhny
(
) (alias AlSikhni,
Al-Sekhny, Al-Sekhni)

Minister priemyslu. Ako minister vlády je spoluzodpovedný
za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

170.

Najm (
) (alias Nejm)
Hamad ( ) Al Ahmad
(
) (alias AlAhmed)

Minister spravodlivosti. Ako minister vlády je spoluzodpo
vedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyva
teľstvu.

16.10.2012

171.

Dr. Abdul- Salam
(
,
) Al Nayef (

Minister zdravotníctva. Ako minister vlády je spoluzodpo
vedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyva
teľstvu.

16.10.2012

)

)

172.

Dr. Ali (
) Heidar
(
) (alias Haidar,
Heydar, Haydar)

Štátny tajomník pre záležitosti národného uzmierenia. Ako
štátny tajomník je spoluzodpovedný za násilnú represiu
režimu voči civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

173.

Dr. Nazeera (
)
(alias Nazira, Nadheera,
Nadhira) Farah (
)
Sarkees (
)
(alias Sarkis)

Štátna tajomníčka pre záležitosti životného prostredia. Ako
štátna tajomníčka je spoluzodpovedná za násilnú represiu
režimu voči civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012
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174.

Mohammed (
)
Turki (
) Al Sayed
)
(

Štátny tajomník. Ako štátny tajomník je spoluzodpovedný
za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

175.

Najm-eddin
(
) (alias
Nejm-eddin, Nejmeddeen, Najm-eddeen,
Nejm-addin, Nejmaddeen, Najm-addeen,
Najm-addin) Khreit
(
) (alias Khrait)

Štátny tajomník. Ako štátny tajomník je spoluzodpovedný
za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

176.

Abdullah (
)
(alias Abdallah) Khaleel
(
) (alias Khalil)
Hussein (
) (alias
Hussain)

Štátny tajomník. Ako štátny tajomník je spoluzodpovedný
za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

177.

Jamal (
) Sha'ban
(
) (alias
Shaaban) Shaheen
(
)

Štátny tajomník. Ako štátny tajomník je spoluzodpovedný
za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

178.

Sulieman (
)
Maarouf (
) (alias
Suleiman Maarouf,
Sulayman Ma'ruf,
Sleiman Maarouf;
Sulaiman Maarouf)

Cestovný pas: je držiteľom pasu
UK.

Obchodník blízky rodine prezidenta Al-Assada. Vlastní
podiely v televíznej stanici Addounia TV, ktorá je zaradená
do zoznamu. Blízky Muhammadovi Nasifovi Khayrbikovi,
ktorí patrí medzi označené osoby. Podporuje sýrsky režim.

16.10.2012

179.

Razan (
(
)

Manželka Ramiho Makhloufa, dcéra
Waleeda (alias Walida) Othmana;
dátum narodenia: 31. januára
1977.
miesto narodenia: guvernorát Lata
kia.
Identifikačné číslo: 06090034007.

Má blízke osobné a finančné vzťahy s Rami Makhloufovou,
ktorá je sesternicou prezidenta Bashara Al-Assada a hlavnou
finančnou podporovateľkou režimu a ktorá patrí medzi
označené osoby. Ako taká je spojená so sýrskym režimom
a ťaží z toho.

16.10.2012“

) Othman

