القائمة الوطنية لألشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم اإلرهابية.
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تاريخ وساعة النشر
بموقع اللجنة

معطيات إضافية

109

عصام بن عبد اللطيف بن محمد

السليني

 1979/02/20بتونس

نهج بني خالد عمارة  10شقة 3
العوينة تونس

تونسية

• سبق أن تورط في عملية سليمان اإلرهابية وحوكم بالسجن  3سنوات
مع سنتين مراقبة إدارية.
• تحول إلي ليبيا سنة  2011ومنها إلى سوريا للقتال في صفوف جبهة
النصرة.

قرار عدد  01لسنة 2020
مؤرخ في  23جانفي 2020

• ب ت و رقم *****952 :صادرة بتاريخ 2005/03/04
قرار تجديد التجميد
 18جانفي  2022على
عدد  01مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :جميلة بن خليفة
الساعة الثالثة مساء
18/01/2022
• التنظيم :جبهة النصرة

110

زياد بن محمد األزهاري بن علي

المنصوري

 1991/02/16بتونس

 13نهج  6425الجبل األحمر تونس

تونسية

• إرهابي وقيادي مورط في العملية اإلرهابية التي جدت بسوسة سنة
.2013
• ينتمي إلى كتيبة المتبايعون على الموت ،متواجد بالقطر الليبي منذ
.2013

قرار عدد  02لسنة 2020
مؤرخ في  23جانفي 2020

• ب ت و رقم *****087 :صادرة بتاريخ 2011/04/22
قرار تجديد التجميد
 18جانفي  2022على
عدد  02مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :فاطمة زينة المنصوري
الساعة الثالثة مساء
18/01/2022
• التنظيم :كتيبة المتبايعون على الموت

111

رمضان بن الوصيف بن رابح

سلطاني

 1973/07/16بسوسة

طريق الشاطئ حمام سوسة

تونسية

• تكفيري تورط قبل الثورة في قضية ذات صبغة إرهابية.
• متواجد بسوريا منذ  ،2012قيادي بتنظيم داعش.
• مودع بالسجن في سوريا.

قرار عدد  03لسنة 2020
مؤرخ في  23جانفي 2020

• ب ت و رقم *****828 :صادرة بتاريخ 2007/08/02
قرار تجديد التجميد
 18جانفي  2022على
عدد  03مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :زعرة ضيفلي
الساعة الثالثة مساء
18/01/2022
• التنظيم :تنظيم داعش

112

هيثم بن محمد الصادق بن محمد
الصغير

عمري

 1990/03/15بالقصرين

عين الجنان فوسانة القصرين

تونسية

• مشبوه بدعم واسناد العناصر اإلرهابية التابعة لكتيبة عقبة بن نافع.
• متحصن بالفرار وينشط في مجال ترويج المخدرات.

قرار عدد  04لسنة 2020
مؤرخ في  23جانفي 2020

• ب ت و رقم *****741 :صادرة بتاريخ 2008/12/27
قرار تجديد التجميد
 18جانفي  2022على
عدد  04مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :الزهرة عمري
الساعة الثالثة مساء
18/01/2022
• التنظيم :كتيبة عقبة بن نافع

113

منير بن محمد الهادي بن أحمد

كعبي

 1988/10/03بنابل

نهج الساقية دار شعبان الفهري نابل

تونسية

• تكفيري متواجد منذ سنة  2013بسوريا.

قرار عدد  05لسنة 2020
مؤرخ في  23جانفي 2020

114

البشير بن يحي بن الصغير بن أحمد
الصغيرالزنقاح

بنصغير

 1981/10/21بتطاوين

حي الجديد الشرقي رمادة الشرقية
تطاوين

تونسية

• إرهابي قيادي بتنظيم داعش بليبيا
• مشبوه بالتورط في شبكة تسفير شبان إلى سوريا ويترأس معسكر
تدريبات عسكرية بالشرق الليبي.

قرار عدد  06لسنة 2020
مؤرخ في  23جانفي 2020

قرار تجديد التجميد
عدد  06مؤرخ في
18/01/2022

115

عبد الكريم بن خميس بن البشير

حمودة

 1989/08/07بالمنستير

 85حي الفتح جمال المنستير

تونسية

• إرهابي متواجد بالعراق.
• نشط سابقا صلب تنظيم أنصار الشريعة المحظور بجمال.

قرار عدد  07لسنة 2020
مؤرخ في  23جانفي 2020

قرار تجديد التجميد
عدد  07مؤرخ في
18/01/2022

116

أحمد بن عبد الرزاق بن ساسي

الذويبي

 1986/02/02بالقيروان

 02نهج عبد هللا بن هشام القيروان

تونسية

• إرهابي خطير متواجد بسوريا منذ .2012
• قيادي صلب تنظيم داعش بسوريا.

قرار عدد  08لسنة 2020
مؤرخ في  23جانفي 2020

قرار تجديد التجميد
عدد  08مؤرخ في
18/01/2022

117

ماهر بن المولدي بن علي

القايدي

 1985/01/02بتونس

نهج  20085حي الرفاهة المنيهلة
أريانة

تونسية

• إرهابي متواجد بليبيا منذ .2015
• مورط في أحداث عملية باردو اإلرهابية.

قرار عدد  09لسنة 2020
مؤرخ في  23جانفي 2020

118

نادر بن حسن بن محمد

الغانمي

 1988/07/17ببنزرت

نهج حسان بن نعمان الحي الجديد
منزل بورقيبة بنزرت

تونسية

• إرهابي مرحل من سوريا.
• مورط في اغتيال الشهيد حافظ األمن محمد التوجاني.
• مودع حاليا بالسجن.

قرار عدد  10لسنة 2020
مؤرخ في  23جانفي 2020

119

بدر الدين بن محمد بن عثمان

األعطر

 1987/02/11بصفاقس

نهج أوالد حفوز جبنيانة صفاقس

تونسية

• متواجد بسوريا منذ .2012

قرار عدد  11لسنة 2020
مؤرخ في  23جانفي 2020

120

ناجي بن حسن بن سالم

بن حسين

 1988/01/21بمدنين

الورسنية بن قردان مدنين

تونسية

• يتولى إمارة تنظيم داعش في بنغازي.
• ألقي عليه القبض في ليبيا خالل أفريل .2019

قرار عدد  12لسنة 2020
مؤرخ في  23جانفي 2020

قرار تجديد التجميد
عدد  12مؤرخ في
18/01/2022

121

رابح بن عمر بن رابح

العبيدي

 1987/08/22بتونس

 05نهج القادسية سيدي حسين 2
تونس

تونسية

• بايع تنظيم داعش بليبيا والتحق بمعسكر سرت.

قرار عدد  13لسنة 2020
مؤرخ في  23جانفي 2020

قرار تجديد التجميد
عدد  13مؤرخ في
18/01/2022

122

عالء الدين بن الهادي بن محمد

الحرباوي

 1982/09/08بصفاقس

التاللسة الجم المهدية

تونسية

• غادر سنة  2012نحو احدي معسكرات داعش بليبيا.
• يدير شبكة تهريب جهاديين من تونس إلى ليبيا.

قرار عدد  14لسنة 2020
مؤرخ في  23جانفي 2020

قرار تجديد التجميد
عدد  14مؤرخ في
18/01/2022

قرار تجديد التجميد

 18جانفي  2022على • ب ت و رقم *****576 :صادرة بتاريخ 2013/01/28
عدد  05مؤرخ في
الساعة الثالثة مساء • إسم األم ولقبها  :ربح عامري
18/01/2022
• ب ت و رقم *****942 :صادرة بتاريخ 2014/05/19
 18جانفي  2022على
• إسم األم ولقبها  :مبروكة العارف
الساعة الثالثة مساء
• التنظيم :تنظيم داعش
• ب ت و رقم *****851 :صادرة بتاريخ 2010/10/23
 18جانفي  2022على
• إسم األم ولقبها  :فاطمة البريجي
الساعة الثالثة مساء
• التنظيم :أنصار الشريعة
• ب ت و رقم *****328 :صادرة بتاريخ 2012/02/01
 18جانفي  2022على
• إسم األم ولقبها  :حسنية الطيمومي
الساعة الثالثة مساء
• التنظيم :داعش

قرار تجديد التجميد

 18جانفي  2022على • ب ت و رقم *****998 :صادرة بتاريخ 2006/12/18
عدد  09مؤرخ في
الساعة الثالثة مساء • إسم األم ولقبها  :فطوم القايدي
18/01/2022
قرار تجديد التجميد

 18جانفي  2022على • ب ت و رقم *****068 :صادرة بتاريخ 2012/08/15
عدد  10مؤرخ في
الساعة الثالثة مساء • إسم األم ولقبها  :ربيعة العربي
18/01/2022
قرار تجديد التجميد

 18جانفي  2022على • ب ت و رقم *****921 :صادرة بتاريخ 2006/09/21
عدد  11مؤرخ في
الساعة الثالثة مساء • إسم األم ولقبها  :حسنة بنعمر
18/01/2022
• ب ت و رقم *****981 :صادرة بتاريخ 2005/05/23
 18جانفي  2022على
• إسم األم ولقبها  :مريم حسين
الساعة الثالثة مساء
• التنظيم :داعش
• ب ت و رقم *****487 :صادرة بتاريخ 2012/05/12
 18جانفي  2022على
• إسم األم ولقبها  :هنية بن رابح
الساعة الثالثة مساء
• التنظيم :داعش
• ب ت و رقم *****689 :صادرة بتاريخ 2011/12/13
 18جانفي  2022على
• إسم األم ولقبها  :زهرة بنت األزهر شعباني
الساعة الثالثة مساء
• التنظيم :داعش

