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محمد سعيد محمود خوالني المشهور بـ “أبو مسلم” من مواليد داريا 1973.

أطلق عليه “عميد المعتقلين في داريا”، اعتقل في 19 أيار 2011 بعد أن اختفى بطريقة مجهولة في
ذلك اليوم، ويعتقد أنه أوقف مع صديقه طارق زيادة على أحد الحواجز التابعة لألمن الجوي.

أبو مسلم صاحب مكتبة “ضحى” الشهيرة في داريا، وهو متزوج ولديه أربع بنات.

شوهد أبو مسلم للمرة األخيرة في فرع المخابرات الجوية، والحًقا ذكر معتقلون أفرج عنهم  أنهم التقوه
في سجن آمرية الطيران التابع لفرع المخابرات الجوية.

بعد أقل من شهر يكمل أبو مسلم شهره الثامن في غيابات األفرع األمنية، بعيًدا عن بناته األربعة وأهله
الذين ينتظرون عودته بفارغ الصبر.

CV قدم
توظف أھم الشركات قدم الطلب

لوظائف

معتقلون وسجونمعتقلون وسجون

ماذا وراء نقل معتقلي عدرا إلى سجونماذا وراء نقل معتقلي عدرا إلى سجون
المحافظات األخرى؟المحافظات األخرى؟

29/03/2016

أسماء جديدة ضمن ضحايا التعذيب فيأسماء جديدة ضمن ضحايا التعذيب في
السجون السوريةالسجون السورية

22/09/2015

مازن درويش إلى فرع أمن الدولة..مازن درويش إلى فرع أمن الدولة..
وتخوف حول مصيرهوتخوف حول مصيره

19/07/2015

من المسؤول عن أحكام معتقلي سجنمن المسؤول عن أحكام معتقلي سجن
حماة؟حماة؟

21/06/2015

رهاب اعتقال النساء سياسة األسد لكبترهاب اعتقال النساء سياسة األسد لكبت
أصواتهنأصواتهن
31/05/2015

في الزنزانة.. مصير مشترك وانتهاكاتفي الزنزانة.. مصير مشترك وانتهاكات
مقابل رغيف خبزمقابل رغيف خبز

10/05/2015

الفصام.. سلسلة األمراض واالضطراباتالفصام.. سلسلة األمراض واالضطرابات
النفسية للمعتقلين في سورياالنفسية للمعتقلين في سوريا

22/03/2015

مقاالت متعلقةمقاالت متعلقة

األكثر قراءةاألكثر قراءة

المعتقل محمد تيسير محمود خوالنيالمعتقل محمد تيسير محمود خوالني
في "الجريدة املطبوعة"

أبو مسلم خوالني، طارق زيادة أبو مسلم خوالني، طارق زيادة عام فيعام في
غياهب السجن...غياهب السجن...
في "معتقلون وسجون"

طارق يونس زيادةطارق يونس زيادة
طارق يونس زيادة (أبو زياد) من مواليد داريا 1972، عميد األسرى
في داريا اعتقل مرتني خالل الثورة أوالهما في جمعة الحرائر 13

أيار 2011 وأطلق سراحه بعد قرابة أسبوع، والثانية في 19أيار
2011 بعد اختفائه بطريقة مجهولة مع صديقه أبو مسلم خوالني،

حيث يعتقد بأنهما أوقفا على أحد الحواجز األمنية.…

في "الجريدة املطبوعة"

معتقلوا داريا ـ معتقلوا داريا ـ 111111
في "معتقلون وسجون"

ٌر على الطائفية1 ٌر على الطائفية: معارك اليوم انتصا نجل منفذ عملية كلية المدفعية في نجل منفذ عملية كلية المدفعية في 19791979: معارك اليوم انتصا

مقتل سوري "مثلي الجنس" في اسطنبول التركيةمقتل سوري "مثلي الجنس" في اسطنبول التركية2

الجعفري: غرفة "موك" تحشد الجعفري: غرفة "موك" تحشد 99 آالف مقاتل لدخول الحدود الجنوبية آالف مقاتل لدخول الحدود الجنوبية3

بالصور.. "جيش الفتح" يستولي على أسلحة وآليات بالجملة من كلية المدفعيةبالصور.. "جيش الفتح" يستولي على أسلحة وآليات بالجملة من كلية المدفعية4

سوريون وصلوا كوريا الجنوبية.. كيف يعيشون فيها؟سوريون وصلوا كوريا الجنوبية.. كيف يعيشون فيها؟5

.

فرز حسب التعلیقات: 0
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إضافة تعلیق...

لورقية ا لورقيةالنسخة  ا النسخة  لخارج ا في  لخارجسوريون  ا في  سوريون  غربية غربيةصحافة  صحافة  ثقافةثقافة تكنولوجياتكنولوجيا رياضةرياضة ا ملتيميدياملتيميدي العمق العمقفي  في  ناسناس وتحليل وتحليلرأي  رأي  اقتصاداقتصاد رير وتقا ر  ا ريرأخب وتقا ر  ا أخب لرئيسية لرئيسيةا ا

EnglishEnglishاألربعاء األربعاء 1010 آب  آب 20162016         & ' ( + * + , 8/10/16, 11:31 AMمحمد سعيد خوالني - عنب بلدي

Page 1 of 2https://www.enabbaladi.net/archives/39032

محمد سعيد خوالني

ع ع  ع   





29/01/2012

11:33 ص

 الجريدة المطبوعة, معتقلون وسجون

رقم العدد: 0

!

"

#

$

%

محمد سعيد محمود خوالني المشهور بـ “أبو مسلم” من مواليد داريا 1973.

أطلق عليه “عميد المعتقلين في داريا”، اعتقل في 19 أيار 2011 بعد أن اختفى بطريقة مجهولة في
ذلك اليوم، ويعتقد أنه أوقف مع صديقه طارق زيادة على أحد الحواجز التابعة لألمن الجوي.

أبو مسلم صاحب مكتبة “ضحى” الشهيرة في داريا، وهو متزوج ولديه أربع بنات.

شوهد أبو مسلم للمرة األخيرة في فرع المخابرات الجوية، والحًقا ذكر معتقلون أفرج عنهم  أنهم التقوه
في سجن آمرية الطيران التابع لفرع المخابرات الجوية.

بعد أقل من شهر يكمل أبو مسلم شهره الثامن في غيابات األفرع األمنية، بعيًدا عن بناته األربعة وأهله
الذين ينتظرون عودته بفارغ الصبر.

CV قدم
توظف أھم الشركات قدم الطلب

لوظائف

معتقلون وسجونمعتقلون وسجون

ماذا وراء نقل معتقلي عدرا إلى سجونماذا وراء نقل معتقلي عدرا إلى سجون
المحافظات األخرى؟المحافظات األخرى؟

29/03/2016

أسماء جديدة ضمن ضحايا التعذيب فيأسماء جديدة ضمن ضحايا التعذيب في
السجون السوريةالسجون السورية

22/09/2015

مازن درويش إلى فرع أمن الدولة..مازن درويش إلى فرع أمن الدولة..
وتخوف حول مصيرهوتخوف حول مصيره

19/07/2015

من المسؤول عن أحكام معتقلي سجنمن المسؤول عن أحكام معتقلي سجن
حماة؟حماة؟

21/06/2015

رهاب اعتقال النساء سياسة األسد لكبترهاب اعتقال النساء سياسة األسد لكبت
أصواتهنأصواتهن
31/05/2015

في الزنزانة.. مصير مشترك وانتهاكاتفي الزنزانة.. مصير مشترك وانتهاكات
مقابل رغيف خبزمقابل رغيف خبز

10/05/2015

الفصام.. سلسلة األمراض واالضطراباتالفصام.. سلسلة األمراض واالضطرابات
النفسية للمعتقلين في سورياالنفسية للمعتقلين في سوريا

22/03/2015

مقاالت متعلقةمقاالت متعلقة

األكثر قراءةاألكثر قراءة

المعتقل محمد تيسير محمود خوالنيالمعتقل محمد تيسير محمود خوالني
في "الجريدة املطبوعة"

أبو مسلم خوالني، طارق زيادة أبو مسلم خوالني، طارق زيادة عام فيعام في
غياهب السجن...غياهب السجن...
في "معتقلون وسجون"

طارق يونس زيادةطارق يونس زيادة
طارق يونس زيادة (أبو زياد) من مواليد داريا 1972، عميد األسرى
في داريا اعتقل مرتني خالل الثورة أوالهما في جمعة الحرائر 13

أيار 2011 وأطلق سراحه بعد قرابة أسبوع، والثانية في 19أيار
2011 بعد اختفائه بطريقة مجهولة مع صديقه أبو مسلم خوالني،

حيث يعتقد بأنهما أوقفا على أحد الحواجز األمنية.…

في "الجريدة املطبوعة"

معتقلوا داريا ـ معتقلوا داريا ـ 111111
في "معتقلون وسجون"

ٌر على الطائفية1 ٌر على الطائفية: معارك اليوم انتصا نجل منفذ عملية كلية المدفعية في نجل منفذ عملية كلية المدفعية في 19791979: معارك اليوم انتصا

مقتل سوري "مثلي الجنس" في اسطنبول التركيةمقتل سوري "مثلي الجنس" في اسطنبول التركية2

الجعفري: غرفة "موك" تحشد الجعفري: غرفة "موك" تحشد 99 آالف مقاتل لدخول الحدود الجنوبية آالف مقاتل لدخول الحدود الجنوبية3

بالصور.. "جيش الفتح" يستولي على أسلحة وآليات بالجملة من كلية المدفعيةبالصور.. "جيش الفتح" يستولي على أسلحة وآليات بالجملة من كلية المدفعية4

سوريون وصلوا كوريا الجنوبية.. كيف يعيشون فيها؟سوريون وصلوا كوريا الجنوبية.. كيف يعيشون فيها؟5

.

فرز حسب التعلیقات: 0

Facebook Comments Plugin

األقدم

إضافة تعلیق...

لورقية ا لورقيةالنسخة  ا النسخة  لخارج ا في  لخارجسوريون  ا في  سوريون  غربية غربيةصحافة  صحافة  ثقافةثقافة تكنولوجياتكنولوجيا رياضةرياضة ا ملتيميدياملتيميدي العمق العمقفي  في  ناسناس وتحليل وتحليلرأي  رأي  اقتصاداقتصاد رير وتقا ر  ا ريرأخب وتقا ر  ا أخب لرئيسية لرئيسيةا ا

EnglishEnglishاألربعاء األربعاء 1010 آب  آب 20162016         & ' ( + * + ,

w
w

w
.za

kir
ato

un
a.o

rg




