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 بتمثیله في المناس�ات واإلحتفاالت كًال من :العمید ر�مون خّطاركّلف مدیر عام الدفاع المدني 
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 رئ�س مر�ز األشرف�ة العضو� �انیوس الخور� في ندوة �مناس�ة الیوم العالمي لم�افحة المخدرات 
تحت عنوان "النصف المآلن" في ثكنة الشهید إبراه�م خور� في األشرف�ة برعا�ة المدیر العام لقو� 

األمن الداخلي اللواء ابراه�م �صبوص و�التعاون مع �ّل من : وزارة الشؤون اإلجتماع�ة، وزارة 
الصحة وجمع�ة جاد بدعوة من المدیر�ة العامة لقو� األمن الداخلي بتار�خ ٢٠١٦/٦/٢٣

 رئ�س مر�ز �عقلین اإلقل�مي ُزهیر تمراز في اإلحتفال السنو� الذ� ن�ّمته حر�ة لبنان الش�اب  
اقامة معرضها الفني الثالث في فندق  مح�ة �حمدون �مناس�ة عید األب وافتتاح مهرجانات الصیف وٕ
الصخرة في� حمدون حیث تّم تكر�م رئ�س مر�ز� حمدون العضو� السّیدة مارسیل أبو رجیلي إزاء 
الجهود التي یبذلها عناصر الدفاع المدني وما یواجهونه من تحد�ات عند تنفیذ المهمات، بدعوة من 

حر�ة لبنان الش�اب بتار�خ ٢٠١٦/٦/٢٧ 
 رئ�س مر�ز رأس المتن العضو� نعمة ضو في القداس اإلحتفالي �مناس�ة تدشین أول �ن�سة في في 
العالم خارج إ��ال�ا على إسم القد�سة فیرون��ا جول�اني في بلدة القصی�ة – المتن الجنو�ي بدعوة من 

رهبنة الخّدام والخادمات األصاغر وجمع�ة أبناء مر�م وأصدقاء القد�سة فیرون�كا بتار�خ 
 ٢٠١٦/٧/٩

 مسّیر أعمال القسم الفني العمید المهندس ب�ار حا�ك في حفل تدشین حد�قة الز�تون في شارع �رم 
الز�تون في األشرف�ة برعا�ة وحضور معالي وز�ر الس�احة م�شال فرعون بدعوة من جمع�ة "ع�ش 

األشرف�ة" بتار�خ ٢٠١٦/٧/١٢ 
 رئ�س مر�ز جبل لبنان الشمالي اإلقل�مي إبراه�م خور� في حفل افتتاح متحف ومكت�ة الرئ�س اللواء 

فؤاد شهاب �اني الدولة والمؤسسات في المدرسة المر�ز�ة في جون�ة بدعوة من الرئ�س العام للره�ان�ة 
المارون�ة اآل�اتي �نوس نعمة السامي اإلحترام بتار�خ ٢٠١٦/٧/١١ 
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ا لد�تور إیلي م�ارك في حفل �مناس�ة العید الو�ني الفرنسي أق�م في قصر الصنو�ر في بیروت 
بدعوة من سفیر فرنسا في لبنان السّید إ�مانو�ل بون بتار�خ ٢٠١٦/٧/١٤

 رئ�س مر�ز طرابلس العضو� واصف كر�مة في المؤتمر العلمي االول �عنوان "إدارة العمل 
اإلنساني وسبل التفعیل "  الذ� ن�مه جهاز الطوار�ء واإلغاثة في الجمع�ة الطب�ة االسالم�ة في فندق 

�والیتي إن في طرابلس بدعوة من الجهاز بتار�خ ٢٠١٦/٧/١٦ 
 رئ�س مر�ز الرفید العضو� جودت زغیب في فعال�ات الیوم الر�اضي الكبیر واستضافة ناد� 

الس�ارات الر�اض�ة BMW CUB في قلعة راش�ا بدعوة من ناد� "فلكسي ج�م" الر�اضي �التعاون مع 
إتحاد بلد�ات جبل الشیخ و�لد�ة راش�ا بتار�خ ٢٠١٦/٧/١٧

رئ�س مر�ز عّنا�ا العضو� أنور الخور� في القداس اإلحتفالي �مناس�ة عید القد�س شر�ل في دیر 
مار مارون – عّنا�ا برعا�ة وحضور صاحب الغ�طة والن�افة ال�طر�رك الكاردینال مار� شارة �طرس 

ة األب �نوس نعمة بتار�خ ٢٠١٦/٧/١٧  الراعي بدعوة من المدّبر العام للره�ان�ة اللبنان�ة المارون�
رئ�س شع�ة الخدمة والعمل�ات جورج أبو موسى في حفل غنائي �حی�ه الفنان غسان صلی�ا على 

ار أس�فان – البترون بتار�خ ٢٠١٦/٧/٢٤ م ة  مسرح مهرجانات البترون بدعوة من رع�




