
  

  )٧( إ������

	
���  ���ل ا�و��/ �ن ����ط
� ا�ر��� 

!���	ر �	 د���، ��� ا�ن � ���م أ�د �م �ن ا�������ن ��
ون و�����ت ا��ظ	م �
�	ل ا��و��
�ؤ(راً و���ل  ��ن �'�دت ���و�	�&ما���� أ��	ءھم . ���١ر�� �ن �	������ت) أ#��ت 
دواھ	(����	ت 


�- ا��ز�د �ن ا����و�	ت +�&م �، ور2	د �	���	��� �٢وم ا��وق، ��د �م �/�د ��.&م �� ا�ن +�
�ط	�ب ا���ط	ت  .وھم �	زا�وا رھن ا!+��	ل ��ت ظروف إ+��	ل ���4. وا���ض ا�(ر �ن ��	ز�&م

�	!+�ن ا�;ورى +ن ��	ن و�/�ر �ن أ(;وھم �9ر�	ً و�:ط�ق �را�&م �وراً �� �9ود أو ��د��&م 

�ً ���	��	ت +	د�� إن #�ت �ورط&م �� أي 
ر��� ��ل �ن ھم ���
ز�ن �د�&		+.  


	�ن   -  أ������رات ا��������� ھما��!ر�� ا� ��ز�ن �ز��ز�ن ا��: 

 

   أ �دأدم  ��رى :ا!�م .١

  ��� ٤٠: ا���ر

��+	��
  ��زوج: ا��	�� ا!


ر (.روات: ا��&��	�  

��/�   9٣ر�� �وِ�ِدر/ ا���	��� : ا��وطن ا

  م ٢٠/٠٩/٢٠١٢: �	ر�C ا!+��	ل

  ا��وق/  ا���	���: ��G ا���	ن ا�ذى أُ+��	ل

  ا!��(�	رات ا����ر��: ا�
&G ا�������

G�&ت�ا���و�ق : ا��	
  �/	�H ا��ر�� ا��ر�� �	�
�ل ا�زرا+�� ���	طق �;وذ ����

  أ �د إدر�س إدر�س :ا!�م .٢

  ��� ٤٥: ا���ر

  أم +�د J ر
ل 2رط� �	�;�ض: ا��&��

��/�   ا�;�ض أم +�د J: ا��وطن ا

                                                           
  ���2ف +�&	 ���	ً +�د زوال ا�(طر ١
  ا!#��ن ا�(��س و�ر2	د �وم ا��وق ا���و+� �	���	��� �وم ٢
  ��س ����ط	ت ا���و��G �;وذ +��&	 ، �ن ا��رى �	�
�ل Lرب ا���	��� ٣



��+	��
  ��زوج: ا��	�� ا!

  م ٢٦/٠٩/٢٠١٢: �	ر�C ا!+��	ل

G�� ن ا�ذى أ+��ل	ا�;�ض: ا��� J ٤أم +�د  

  ا!��(�	رات ا����ر��: ا�
&G ا�������

  ا�����2 ��ر��وا!���	ء �ا���	ون : ا��&��

   ��ب * :ا!�م .٣

  ��G ٥٥: ا���ر

  /	�ب أ��	ر ورا+�: ا��&��

��/�  ا���	���: ا��وطن ا

��+	��
  ��زوج و�G أ��	ء: ا��	�� ا!

  م ٢٤/٠٩/٢٠١٢: �	ر�C ا!+��	ل

G�� ن ا�ذى أ+��ل	: ا������	ا���  

  ا!��(�	رات ا����ر��: 
&G ا�������ا�

����و�	ت �و�رت �د�&م �وا�ط� ا!��(�	رات  +��ت �G (د+�(��ح ا��
	رة : ا!�&	م

	رة ا���ح� �� G����، ��  .)�&م و�9ض �����	ً  �	ع ��ح ��و�

  :�ؤ�راً أُط	ق �راح
  
   � �د � �ود ���!ر :ا!�م .١

  ��� ٦٥: ا���ر

��+	��
  أ��	ء وأ�;	د ��زوج و�G: ا��	�� ا!


ر (.روات: ا��&��	�  

��/�
�ل Lرب ا���	���( ٥
و9	��: ا��وطن ا�	�(  

  م ٢٠/٠٩/٢٠١٢: �	ر�C ا!+��	ل

G�� ن ا�ذى أُ+��ل	: ا��� ���	ا��وق/ ا���  

  ا!��(�	رات ا����ر�G: ا�
&G ا�������

                                                           
  ا��و�� +�د ا��ز�ز ا���و���ط رأس 9	4د ا��ر�� �
�	ل  ٤
  ��س ����ط	ت ا���و��G �;وذ +��&	، �ن ا��رى �	�
�ل Lرب ا���	��� ٥



  م ١٣/١٠/٢٠١٢: إط�ق ا��راح

G�&: ا�� 	ره، و+�د�	و+� �ن أ���
�	�- ا�#ر و
د إ�&	 د(�ت ���	طق �;وذ ��د ��د �
 ً	�
+�د +�م ا���ط	ت ا���و��� . ا��ر�� ا�����2، �و/ل ا��&م وإ���م أ��	ره و9;ل را

�ذ�ك �/�دت �.وره ���وق �ن 9ر��G وا��ت ا���ض +��G ��&�� ا����	ء �	 دام 9	دراً 
  .!��ر
	ع أ��	ره

  

���رات ا��  - ب���
	�ن ا� ��ز�ن �ز��ز�ن ا��� :!ر�� ��2و !ر�و1 ھما

  
  �دة * د34 * ����: ا!�م )١

  ��� ٢٤: ا���ر
  را+�: ا��&��

��+	��
  أ+زب: ا��	�� ا!
��/�  ا��ور�ب: ا��وطن ا
  م ٠١/٠٩/٢٠١٢: �	ر�C ا!+��	ل

G�� ن ا�ذى أ+��ل	ا��وق/  ��2�2: ا���  
  أ�و �ر2و��ا!��(�	رات ا����ر�� : ا�
&G ا�������
  ز�	ز�ن ا!��(�	رات �'�و �ر2و��: ��	ن ا!+��	ل

د ا�ور: ا!�م )٢�� 6	7 

  ��� ١٤: ا���ر
��+	��
  أ+زب: ا��	�� ا!
��/�  ا��ور�ب: ا��وطن ا
  م ٠١/٠٩/٢٠١٢: �	ر�C ا!+��	ل

  ا��وق/ � G�� :�2�2ا���	ن ا�ذى أ+�;ل 
  أ�و �ر2و�G/ ا!��(�	رات ا����ر�� : ا�
&G ا����;��
  �(�	رات ا����ر�� �'�و �ر2و��ز�	ز�ن ا!�: ��	ن ا!+��	ل

 � �د أ �د إ�راھ�م: ا!�م )٣

  ��� ١٦: ا���ر
��+	��
  أ+زب :ا��	�� ا!
��/�  ا��ور�ب :ا��وطن ا
  م ٠١/٠٩/٢٠١٢ :�	ر�C ا!+��	ل

G�� ن ا�ذى أ+��ل	ا��وق/  ��2�2 :ا���  
  أ�و �ر2و��/ ا!��(�	رات ا����ر��  :ا�
&G ا�������
  أ�و �ر2و��/ ز�	ز�ن ا!��(�	رات ا����ر��  :��	ن ا!+��	ل

  :�ؤ�راً أُط	ق �راح

 � �وب إ�راھ�م إ����7ل: ا!�م )١

  ��� ٥٠: ا���ر
  �زارع: ا��&��



��+	��
  و�G أط;	ل) زو
��ن(��زوج : ا��	�� ا!

  م ٠١/٠٩/٢٠١٢: �	ر�C ا!+��	ل

G�� ن ا�ذى أُ+��ل	ا��وق/  ��2�2٦: ا���  
  ا!��(�	رات ا����ر��: ا�
&� ا�������

  �'�و �ر2و�� ز�	ز�ن ا!��(�	رات: ��	ن ا!��
	ز
  م ٠٦/١٠/٢٠١٢: �	ر�C إط�ق ا��راح

  اطر�69  ��ن ا�وض: ا!�م )٢

  ��� ٤٠: ا���ر
��+	��
  و�G أط;	ل) زو
��ن(��زوج : ا��	�� ا!
��/�  ا��ور�ب: ا��وطن ا

  م ٠١/٠٩/٢٠١٢: �	ر�C ا!+��	ل

G�� ن ا�ذى أُ+��ل	ا��وق/  ��2�2: ا���  
  ا!��(�	رات ا����ر��: ا�
&� ا�������

  '�و�ر2و�Gز�	ز�ن ا!��(�	رات �: ��	ن ا!��
	ز
  م ٠٦/١٠/٢٠١٢: �	ر�C إط�ق ا��راح

  

  أ�ن ھو؟ ��ت أم  6؟

ا�������ن �S �����ت أ(ر ��	ن 2وھد �وا�ط� ،  أد�	ه و� ���م أ�د أ�ن ��	�G ا�ن �م إ+��	ل ا��ذ�ور
 .، #م إ(�;� ��دھ	 وروج 
�ود ا��را�� �'�G �و��ا!��(�	رات �ر2	د وھو �4ن �ن أ�م ا���ذ�ب

  ��د أ �د إ����7ل: ا!�م

  ��� ٤٢: ا���ر
  �وظف �	�/�� �	��ور�ب: ا���ل

  2&	دة �ودا���: ا��ؤھل
��+	��
  ��زوج و�د�G أط;	ل: ا��	�� ا!
��/�  )�2	ل ا��ور�ب –9ر�� �	�ت ( ا��ور�ب: ا��وطن ا
�  )SPLM(ا��ر�� ا�����2 : ا!���	ء ا���	�

  م ٢٢/٠١/٢٠١٢: �	ر�C ا!+��	ل

G�� ن ا�ذى أ+��ل	ا��وق/  ��2�2: ا���  
  )ض. ع. ر /�رد ا!��(�	رات �أ+��ل �وا�ط(إ��(�	رات ر2	د: ا�
&G ا�������


�>ق وا��4ده 6 �
=6 ا  ھذا و��وا

HUDO  

 م ٢٠/١٠/٢٠١٢

                                                           
٦ � �  �� �وم ا���ت2�2ا��وق ا���و+


