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 الــــى الحالـــــــة الجنسية العمر االسم التاريخ 

ايلول  23

2022 
 27 عبد العال عمر

 الفلسطينية
 نهر البارد جثة

 نهر البارد جثة الفلسطينية 28 رواد السيد 

 القرقف جثة اللبنانية 8 عمر التالوي  

 برقايل جثة اللبنانية 12 كمال خالد دياب 

 برقايل جثة السورية  22 سارة عبيد الريس 

 برقايل جثة السورية 19 هال وجيه سمو 

 برقايل جثة اللبنانية 6 سامح خالد دياب 

 باب الرمل جثة اللبنانية 12 دنيا مستو 

 باب الرمل جثة اللبنانية 32 مصطفى مستو  

 

 جثث  9ايلول : المجموع  23بتاريخ 

 من الجنسية اللبنانية  5

 من الجنسية الفلسطينية 2

 السوريةمن الجنسية  2
 



 

 الــــى الحالـــــــة الجنسية العمر االسم التاريخ 

ايلول  24

2022 
 25 جهاد مشالوي

 الفلسطينية
 العيضة جريح

 القرقف جثة اللبنانية 30 سلمى تالوي 

 نهر البارد جثة الفلسطينية 45 سامر لوحيدي 

 نهر البارد جثة الفلسطينية 10 عامر عبد الهادي 

 نهر البارد جريح الفلسطينية 40 محمد اسماعيل 

 نهر البارد جريح الفلسطينية 29 ابراهيم منصور 

 

 جثث  3ايلول : المجموع  24بتاريخ 

 من الجنسية اللبنانية  1

 من الجنسية الفلسطينية 2

 جرحى من الجنسية الفلسطينية 3+ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الــــى الحالـــــــة الجنسية العمر االسم التاريخ 

ايلول  25

2022 
 22 دعاء المولى

نزيف  اللبنانية

 نسائي
 طرابلس الحكومي

عصمت احمد سيد  

 علي
22 

 اللبنانية
 برقايل جثة

 برقايل جثة اللبنانية 19 ريان احمد سيد علي 

 برقايل  جثة اللبنانية 12 احمد خالد دياب 

 
 20 رائد اسماعيل

 الفلسطينية 
 جثة

بدل مع الهالل  –العريضة 

 االحمر الفلسطيني

 
 9 ريم اسماعيل

 الفلسطينية
 جثة

بدل مع الهالل  –العريضة 

 االحمر الفلسطيني

 
 20 رنيم حسن

 الفلسطينية
 جثة

بدل مع الهالل  –العريضة 

 االحمر الفلسطيني

 

 جثث  6ايلول : المجموع  25بتاريخ 

 من الجنسية اللبنانية  3

 من الجنسية الفلسطينية 3

 جريح من الجنسية اللبنانية 1+ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الــــى الحالـــــــة الجنسية العمر االسم التاريخ 

ايلول  27

2022 
 41 علي عكاري

 لبنانية
 وادي الجاموس جثة

عبد الرحمن  

 عكاري
5 

 لبنانية
 وادي الجاموس جثة

 وادي الجاموس جثة لبنانية 32 رباب عكاري 

 وادي الجاموس جثة لبنانية 4 تاليا عكاري 

 وادي الجاموس جثة لبنانية 12 رهف عكاري 

 وادي الجاموس جثة لبنانية 4 ريان عكاري 

 برقايل جثة لبنانية 48 احمد سيف علي 

 برقايل جثة لبنانية 22 نور سيد علي 

 
 26 صفاء محمد حماد

 فلسطينية
 جثة

العريضة بدل مع الهالل االحمر 

 الفلسطيني

 
 37 اسامة نافذ حسن

 فلسطينية
 جثة

العريضة بدل مع الهالل االحمر 

 الفلسطيني

 
 35 سهى عبد العال

 فلسطينية
 جثة

العريضة بدل مع الهالل االحمر 

 الفلسطيني

 

 جثة  11ايلول : المجموع  27بتاريخ 

 من الجنسية اللبنانية  8

 من الجنسية الفلسطينية 3
 

 

 : مجموع المهمات والتفاصيل 

 المجموع السوريةالجنسية  الجنسية الفلسطينية الجنسية اللبنانية 

 29 2 10 17 عدد الجثث

 4 - 3 1 عدد الجرحى

 


