
      منكل ل بأعماالعميد ريمون خطَّار لمدني الدفاع ا عامير مدنوَّه  

 لألسباب التالية 

عنصر نشيط ومندفع في المديرية العامة للدفاع المدني عمل على التدخل السريع ومساندة الجيش اللبناني  في عمليات 

واستمرت لغاية  4400/ 40/40بتاريخ   أثناء المعارك التي حصلت في منطقة عرسالاإلسعاف واإلنقاذ واإلطفاء 

 .حيث أظهر شجاعة وإقدام في عمله في ظّل ظروف صعبة للغاية معرضاً حياته للخطر 40/40/4400تاريخ 

 .فاستحق التقدير                                                          

 

                                                        

 العناصر المركز العناصر المركز المركزرئيس  المركز

 محمد حسن زعيتر بعلبك اإلقليمي بالل علي رعد بعلبك اإلقليمي علي علي شكر بعلبك اإلقليمي

 أحمد غازي حسن بعلبك اإلقليمي علي جميل المصري بعلبك اإلقليمي حسن خليل عبد الساتر "4"بعلبك 

قليميبعلبك اإل طالل محمد حمود يونين  ريمون توفيق رحمة بعلبك اإلقليمي علي نصر الدين رعد 

 علي مرشد ياغي بعلبك اإلقليمي نجيب علي اليحفوفي بعلبك اإلقليمي علي قاسم دياب اللبوة

 محمد أسعد عبد الساتر "4"بعلبك  حسن علي األشهب بعلبك اإلقليمي علي محمد األمير شمسطار

قليميبعلبك اإل القاققاسم قاسم  نبحا  عادل عثمان حليحل يونين عبّاس مصطفى رعد 

 المتطوعون المركز المتطوعون المركز المتطوعون المركز

 حسين عبّاس مظلوم بريتال مسعود عبّاس الطفيلي شمسطار فاطمة مهدي شرف الدين بعلبك اإلقليمي

 طليسفضل حسين  بريتال علي محسن سلمان شمسطار خالد محمود زعيم بعلبك اإلقليمي

 محمد حسن حسين صالح بريتال علي فواز عواضة "4"بعلبك  وائل زكريا بيان بعلبك اإلقليمي

"4"بعلبك  محمد علي شكر بعلبك اإلقليمي  حسن علي دياب اللبوة حافظ مصطفى قصاص 

"4"بعلبك  حيدر قاسم العفي بعلبك اإلقليمي  حسن محمود عّمار اللبوة مصطفى صقر العكاري 

قليميبعلبك اإل "4"بعلبك  حيدر حسين الزين   حسين محمد حمية حدث بعلبك وسام مصطفى عبّاس 

"4"بعلبك  سعيد زهير عثمان بعلبك اإلقليمي  حسن عدنان غصن حدث بعلبك محمد عبد الكريم نون 

"4"بعلبك  حسين عبدهللا عّساف بعلبك اإلقليمي  علي حسن غصن حدث بعلبك نادر خضر العصيدي 

"4"بعلبك  علي محمد زعيتر بعلبك اإلقليمي  علي حسن أمهز نبحـــا عبّاس محمد جميل رعد 

 سيف حسن أمهز نبحـــا أحمد غالب صوان يونين عبّاس شريف نيحس بعلبك اإلقليمي

 عيسى حسن العيتاوي نبحـــا حسن مهدي وحود يونين مهدي علي زعيتر بعلبك اإلقليمي

 سامي حسن أمهز نبحـــا علي غالب حمدان يونين د أمهزكاظم أحم بعلبك اإلقليمي

 عيسى عدنان وهبة نبحـــا يوسف سلمان حيدر يونين حسين محمد الحاج حسن شمسطار

 حسن إبراهيم أمهز نبحـــا سعيد يوسف شحادة يونين عالء أحمد قاسم زين شمسطار

 س حنا جعجعطنو نبحـــا حسين علي حيدر يونين حسين علي سيف الدين شمسطار

 علي محمد أمهز نبحـــا دياب عبد علي صوان يونين محمد حسن الحاج حسن شمسطار

 علي محمد محمود أمهز نبحـــا حسن مخيبر حيدر يونين ربيع مصطفى الحاج أحمد شمسطار

------------------ ---------  محمد علي حيدر يونين أحمد عبّاس قاسم زين شمسطار


