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69المجموع

نوع الجرممالحظاتنوع الجرمالجنسيةاسماء السجناء الفارينم

مخدراتلبناني1977هادي حبشي حبشي تولد 1

سرقة وخلسةسوري1991مايز سمير غازي تولد 2

مخدراتلبناني1975وليد يوسف الحكيم تولد 3

مخدرات وتزويرسوري1983عبد الناصر ابراهيم نحاس تولد 4

سلب ومخدراتلبناني1979سعد الدين سمير ريحانة تولد 5

موجود في مستشفى الحياةاطالق نارلبناني1991محمد طعان المقداد تولد 6

قتل ومخدراتفلسطيني1989خالد احمد وتار تولد 7

مخدراتلبناني1993احمد حسن شومر تولد 8

قتللبناني2002احمد خضر سليم تولد 9

قتللبناني1988علي احمد زراقط تولد 10

مخدراتلبناني1998سيمون جوزف الصيدق تولد 11

تزويرعراقي1988ياسين خميس عبيد تولد 12

موجود في مستشفى الحياةتزويرعراقي1985خالد عفات عبود تولد 13

تم توقيفهم من شعبة 

المعلومات في محلة الحدث

وفاة جراء حادث سير في 

محلة الحدث

من الفرار من نظارة قصر عدل بعبدا موقوف 69اقدم 

فرار موقوفين

المديرية العامة لقوى األمن الداخلي

شعبة الخدمة والعمليات–وحدة هيئة االركان 

غرفة العمليات

بعد مراجعة الكاميرات تبين ان احد السجناء اقدم على فتح قفل باب احدى النظارات اثناء قيام عامل التنظيفات وهو بنغالدشي الجنسية -
بجمع النفايات ومن ثم اقدم عدد من السجناء على ضربه ومن ثم اقدموا على ضرب عنصرين من العناصر المولجين حراسة النظارة  حيث 

موقوف  من الفرار 69تمكن 

وفاة حيث تعرضوا لحادث سير مما ادى الى الحدثوفروا باتجاه محلة سجناء على سرقة سيارة نوع داسيا لون ابيض 6اقدم 8.40الساعة -
اشخاص واصابة اخر تم نقلهم الى مستشفى الحياةخمسة 

وفروا باتجاه البقاعبعبدامن محلة م  /380738خمسة سجناء على سلب سيارة نوع كيا ريو لون جردوني رقم اقدم 9.10الساعة -



تبييض اموالسوري1993محمد طه ماجد الكركي تولد 14

اصيب جراء حادث السير 

في محلة الحدث  وتم 

توقيفه من شعبة المعلومات

موجود في مستشفى الحياة

مخدراتلبناني1990احمد محمد العبد تولد 15

تم توقيفه من قبل شعبة 

المعلومات في محلة طريق 

المطار

مخدراتلبناني1994ابراهيم علي الحاج حسن تولد 16

تم توقيفه من قبل شعبة 

المعلومات في محلة وادي 

شحرور

مخدراتلبناني1997اسامة حسن شحادة تولد 17

تم توقيفه من قبل شعبة 

المعلومات وتم تسليمه الى 

مخفر بعبدا

سرقة ونشللبناني1999علي مالك العوطة تولد 18
سرقةلبناني2001عمران سعيد حجاج تولد 19

مخدراتسوري1994ابراهيم محمد االحمد تولد 20

قتللبناني1987ايوب فؤاد الجوهري تولد 21

محاولة قتللبناني1991محمد عدنان العلي تولد 22

تبييض اموالسوري1983انس عبد هللا الحاج علي تزلد 23
سلم نفسه الى شعبة 

المعلومات

مخدراتلبناني1992ايلي جورج ابي شعر تولد 24
سلم نفسه الى شعبة 

المعلومات

سلم نفسهسرقةسوري2002ثائر محمد رمضان رسالن تولد 25

سرقة ومخدراتلبناني1989جورج طانيوس داوود تولد 26
سلم نفسه الى قصر عدل 

بعبدا

سلم نفسه الى فصيلة الحدثاحتيال وتهديدلبناني1981عماد جاك الحلبي تولد 27

سرقةمكتوم القيد199حميد احمد كرمو تولد 28
سلم نفسه الى قصر عدل 

بعبدا

مخدراتلبناني1984باتريك اسعد كرم تولد 29
سلم نفسه الى نظارة قصر 

عدل بعبدا

مخدراتلبناني1998حسين عبي شحادي نعيمي تولد 30
سلم نفسه الى نظارة قصر 

عدل بعبدا

قتلفلسطيني1981محمد ابراهيم نصر تولد 31
سلم نفسه الى نظارة قصر 

عدل بعبدا

قتلسوري1985علي نواف الحجر تولد 32

قتل ومخدراتسوري1995احمد رمضان الطبش تولد 33

لبناني1990محمد يوسف قاسم ظاظا تولد 34
محاولة قتل واطالق 

نار

مخدراتمكتوم القيد1976جمال محمد كنعان تولد 35

سرقة ومخدراتلبناني1999وائل مصطفى المعاز تولد 36

مخدراتسوري1977شوقي خالد المغربي تولد 37

سرقةلبناني1996علي محمد جابر تولد 38

اتجار وتعاطيسوري1998عالء محمد غراب تولد 39

سلب وسرقةلبناني1998مهدي عبد هللا عبد هللا تولد 40

سرقةلبناني1994عباس جودت مشيك تولد 41

ارهابيسوري2000عبد هللا بليخ الشلش تولد 42

سرقةسوري1988يوسف علي البني تولد 43

سرقة ومخدراتلبناني1998ايلي شوقي شمعون تولد 44

سرقة ومخدراتسوري1994عالء رجب مكتبي تولد 45

سلب وسرقةلبناني1980فادي ابراهيم حمادي تولد 46

سلب ومخدراتلبناني1992محمد ديب حيدر بعلبكي تولد 47

تم توقيفهم من قبل امن 

الدولة في محلة بعبدا



سرقةلبناني1971علي جميل فياض تولد 48

سرقةلبناني1973غزوان حسين زعيتر تولد 49

سرقةلبناني1987حسين عبد هللا المصري تولد 50

نقل اسلحةلبناني1998امير حسين يزبك تولد 51

سرقةسوري1989خضر جهاد نبيعو تولد 52

سرقةلبناني2000عبد الرحمن شكري مرعي تولد 53

54

االسم ) 1993علي محمد خليف تولد 

محمد باسل عبد الحميد االشرم : الحقيقي 

(1994تولد 

مخدراتلبناني

مخدراتسوري1997محمد خالد رجب تولد 55

مخدراتلبناني1996محمد عبد الناصر مقسومة تولد 56

مخدراتسوريمصطفى محمد راجي عبد العزيز تولد 57

مخدراتلبناني1995جوزف هاني جرجي تولد 58

مخدراتلبناني1992علي عباس سيف الدين تولد 59

خطفلبناني1978سليمان دحام العوض تولد 60

خطفسوري1988عيسى خالد الجباري تولد 61

سرقةسوري2001يوسف محمد الحمداوي تولد 62

مخدراتسوري1987غزوان احمد مسعود تولد 63

سرقة ومخدراتسوري1993نصر جمال جمروك تولد 64

نشللبناني1998محمد علي ابراهيم تولد 65

مخدراتسوري1989عمار حسين الحمد تولد 66

مخدراتلبناني1988احمد خالد حسين  تولد 67

قتللبناني1956محمد علي علي حمود تولد 68

مخدراتفلسطيني1999جهاد حسين مطر تولد 69


