
مشار�ـــــــــــــــــــــــــات العمید ر�مون خطـّـــــــــــــــــــــار

 بتمثیله في المناسبات واإلحتفاالت �ًال من :العمید ر�مون خّطاركّلف مدیر عام الدفاع المدني 

   في حفل تخّرج "دورة األر�ان الثانیة جورج أبو موسى  رئیس شعبة الخدمة والعملیات

  في مؤتمر �عنوان "التوعیة من العمید المهندس بیار الحا�ك مسیّر أعمال القسم الفني 

ن والثالثون" أقامته قیادة �لیة فؤاد شهاب للقیادة واألر�ان برعا�ة قائد الجیش العماد جوزف عو

 في الفیاضیة – مبنى �لیة فؤاد شهاب للقیادة واألر�ان بدعوة من القیادة بتار�خ ٢٠١٨/٦/٢٢

ر المخاطر اإلسرائیلیة عبر الفضاء السیبراني" نّظمته المدیر�ة العامة لألمن العام برعا�ة وحضو

 المدیر العام لألمن العام اللواء عّباس ابراهیم في مقّر المدیر�ة العامة – المتحف الطابق العاشر –

 قاعة ٢٧ آب، بدعوة من المدیر�ة العامة لألمن العام بتار�خ ٢٠١٨/٦/٢٢



  في حفل إعالن نتائج المسا�قة الوطنیة دمحم عبدهللا   رئیس مكتب الضمان اإلجتماعي

 ومؤسسة professional learning centerالخامسة للحساب الذهني الذي أقامه معهد 

  في حفل إطالق حملة توعیة تحت عنوان جورج أبو موسى  رئیس شعبة الخدمة والعملیات

"بنشّجع لبنان �ال مخدرات و�ال إدمان" �مناسبة الیوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال 

المخدرات عند المستدیرة تحت جسر الدورة بدعوة من وز�ر الصحة األستاذ غسان حاصباني 

بتار�خ ٢٠١٨/٦/٢٩

  في احتفال وضع حجر األساس لمر�ز الدامور حسام دحروج رئیس مر�ز شحیم اإلقلیمي 

الصحي برعا�ة نائب رئیس مجلس الوزراء وز�ر الصّحة العامة األستاذ غسان حاصباني في 

قاعة احتفاالت بلد�ة الدامور بد�وة من المجلس البلد� في الدامور بتار�خ ٢٠١٨/٦/٢٩

  في احتفال �مناسبة إحیاء الذ�رى السنو�ة سعد األحمر  رئیس مر�ز المتن الجنو�ي الساحلي

  في حفل استقبال �مناسبة إنتخاب مجلس اإلدارة الجدید ز�اد الناطور  رئیس الوحدة اإلدار�ة

- فردان بدعوة من رئیس (dunes)  دیونز–لجمعیة تجار بیروت في فندق راد�سون بلو 

ن uc mas العالمیة برعا�ة وحضور دولة نائب رئیس مجلس الوزراء وز�ر الصحة األستاذ غسا

 حاصباني في قصر األونیس�و – بیروت، بدعوة من القّیمین على المعهد ومؤسسة uc mas ، بتار�خ

٢٠١٨/٦/٢٩ 

الثامنة على رحیل العالمة المرجع السید محمد حسین فضل هللا وفاًء لمسیرة الوعي واألصالة ونهج

 التجدید الذ� خّط سماحته معالمه في حر�ة اإلنسان والحیاة في قاعة الزهراء (ع) – مسجد اإلمامین

 الحسنین (ع) – حارة حر�ك بدعوة من مؤسسات العالمة المرجع بتار�خ ٢٠١٨/٧/٤

الجمعیة نقوال شّماس وأعضاء مجلس اإلدارة بتار�خ ٢٠١٨/٧/٥



  في حفل استقبال نّظمته السفارة الفرنسیة في لبنان �مناسبة العید ر�ما المرّ  المحامیة األستاذة 

الو�ني ال�رنسي في �صر الصنو�ر بد�وة من س�یر �رنسا في لبنان برونو  �وش�ه 

بتار�خ ٢٠١٨/٧/١٤ 

   في القّداس اإللهي �مناسبة عید القد�س شر�ل الذي �حتفل �ه ر�ما المرّ المحامیة األستاذة 

صاحب الغبطة والنیافة البطر�رك الكردینال مار �شاره �طرس الراعي الكلي الطو�ى في دیر 

  في لقاء تشاوري لمناقشة المسودة األولى "لإلجراءات ماري تر�ز مفّرج السكرتیرة التنفیذ�ة

التشغیلیة الوطنیة الموحدة الخاّصة �العنف القائم على النوع اإلجتماعي" في فندق الموفنبیك 

 الروشة بد�وة من وزارة الشؤون اإلجتماعیة بتار�خ ٢٠١٨/٧/١٩–

  في حفل تدشین المبنى الجدید لدائرة أمن عام البقاع �الل رعد رئیس مر�ز �علبك اإلقلیمي

  في حفل استقبال �مناسبة الیوم الوطني لجمهور�ة مصر ز�اد الناطور رئیس الوحدة اإلدار�ة

م مار مارون في عنا�ا بدعوة من قدس األب العام نعمة هللا الهاشم السامي االحترام رئیس عا

 الرهبانیة اللبنانیة المارونیة ورئیس ورهبان دیر مار مارون بتار�خ ٢٠١٨/٧/١٥ 

الثانیة ومر�ز أمن عام �علبك اإلقلیمي بدعوة من المدیر العام لألمن العام اللواء عّباس ابراهیم

 بتار�خ ٢٠١٨/٧/١٩

العر�یة في دار الس�ن – دوحة الحص بدعوة من سفیر جمهور�ة مصر العر�یة نز�ه النجار�

 والسیدة عقیلته بتار�خ ٢٠١٨/٧/٢٣




