
مشار�ـــــــــــــــــــــــــات العمید ر�مون خطـّـــــــــــــــــــــار

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

   في بدوي حیمور ورئیس مر�ز جب جنین اإلقلیمي فایز الشقیةرئیس مر�ز البقاع اإلقلیمي 

  في حفل افتتاح منزل سیدة لبنان برعا�ة سیادة المطران �ّسام سعادةرئیس مر�ز الد�وانة 

 – 65 رقم – األشرفیة –بولس مطر رئیس أساقفة الموارنة في بیروت في شارع عبر�ن 

  في مؤتمر "رؤ�ة مستقبلیة بیار الحا�ك مسّیر أعمال القسم الفني العمید المتقاعد المهندس 

  في نشاط �عنوان " الیوم المفتوح لسالح الجو اللبناني" ز�اد الناطوررئیس الوحدة اإلدار�ة 

 البقاع بدعوة من –برعا�ة قائد الجیش اللبناني العماد جوزف عون في قاعدة ر�اق الجو�ة 

م نشا� �عنوان " �ون مغوار لنهار" في صغبین مع فوج المغاو�ر أقامته عائلة الشهید المقّد

زف  عبدو جاسر وفاًء لذ�ر� استشهاده برعا�ة قائد الجیش اللبناني العماد المغوار جو

 عون بدعوة من عائلة الشهید بتار�خ ٢٠١٨/٩/٢٣

قطاع ٦١ بدعوة من األخوات المارونیات للعائلة المقدسة بتار�خ ٢٠١٨/٩/٢٩

لقطاع النقل في لبنان" برعا�ة رئیس اللقاء الد�مقراطي األستاذ تیمور جنبال� في فندق راد�سون بلو

 في فردان بدعوة من الحزب التقدمي اإلشتراكي �التعاون مع مؤسسة فر�در�ك إیبرت بتار�خ

٢٠١٨/٩/٢٩ 

قائد سالح الجو اللبناني العمید الطّیار ز�اد هی�ل بتار�خ ٢٠١٨/٩/٣٠



  في متا�عة مناورة حیة حول التهدیدات جورج أبو موسى رئیس شعبة الخدمة والعملیات

المحامیة األستاذة ر�ما المّر في مؤتمر حول "أصول التعاطي والتحقیق في جرائم  اإلتجار 

�األشخاص وجرائم اإلعتداء الجنسي وتقد�م الدعم لضحا�اها" وتخر�ج ضبا� مدر�ین حول 

المذ�رة العامة رقم ٢٠٤/٣٣٩ ش ٤٠ برعا�ة مدیر عام قو� األمن الداخلي اللواء عماد  

عثمان في معهد قو� األمن الداخلي – ثكنة الرائد المهندس الشهید وسام عید – قاعة 

اللواء أحمد الحاج – عرمون بدعوة من المدیر�ة العامة لقو� األمن الداخلي �التعاون مع 

منظمة أ�عاد و�دعم من سفارة هولندا في لبنان بتار�خ ٢٠١٨/١٠/٩ 

  في لقاء إلطالق خطة عمل "لدور المرأة في ظل خضر طالب رئیس مر�ز عكار اإلقلیمي

 الشیخ – قاعة عصام فارس –الضغوطات اإلجتماعیة" في المدرسة الوطنیة األرثوذ�سیة 

طا�ا – عّ�ار، بدعوة من جمعیة �السم مع اللجنة الوطنیة للیونس�و �التعاون مع 

الحر�ة الثقافیة في لبنان بتار�خ ٢٠١٨/١٠/١٠

  في حفل إفتتاح دورة حسام الدین الحر�ري الر�اضیة ز�اد الناطور رئیس الوحدة اإلدار�ة 

– 

الدولیة ٢٨ ��رة السّلة برعا�ة دولة رئیس مجلس الوزراء الشیخ سعد الحر�ر� في 

قاعة صائب سالم – المنارة – بیروت (الناد� الر�اضي) بدعوة من إدارة ناد� الفداء 

الر�اضي – صیدا بتار�خ ٢٠١٨/١٠/١٠

البیولوجیة والكیمیائیة واإلشعاعیة في محافظتي البقاع و�علبك والهرمل والتي نّفذت في مدرسة

 القد�سة حّنة – اآل�اء البیض – قرب مطار ر�اق – البقاع برعا�ة وحضور نائب رئیس مجلس

 الوزراء وز�ر الصحة األستاذ غسان حاصباني، بدعوة من وزارة الصحة �التعاون مع منظمة

 الصحة العالمیة بتار�خ ٢٠١٨/١٠/٩



  في حفل تخر�ج دورة مأمور�ن متمرنین موسى أبو جورجرئیس شعبة الخدمة والعملیات 

لصالح المدیر�ة العامة ألمن الدولة �إسم "العین الساهرة" في معهد قو� األمن الداخلي –  –

ثكنة الرائد الشهید وسام عید – عرمون برعا�ة المدیر العام لقو� األمن الداخلي اللواء 

عماد عثمان ممثًال �العمید أحمد الحّجار، المدیر العام ألمن الدولة اللواء الر�ن طوني 

صلیبا ممثًال �العمید الر�ن رو�یر جاسر بدعوة من المدیر�ة العامة ألمن الدولة بتار�خ 

٢٠١٨/١٠/١٨

  في حفل �مناسبة یوم األمم المتحدة في مقر قیادة عّباس غرّ�برئیس مر�ز صور اإلقلیمي 

الیونیفیل الرئیسي في الناقورة بدعوة من قائد قوة الیونیفیل العاملة في لبنان 

بتار�خ ٢٠١٨/١٠/٢٤

  في اإلجتماع الثامن لشبكة النوع اإلجتماعي والحو�مة في ز�اد الناطوررئیس الوحدة اإلدار�ة 

دول البحر المتوسط الذ� تّم تنظیمه �التعاون مع وزارة الشؤون األورو�یة والخارجیة 

في فرنسا وو�الة أكسبرتیز فرانس في مقر معهد �اسل فلیحان المالي واإلقتصاد� في 

بیروت بدعوة من إدارة المعهد بتار�خ ٢٠١٨/١٠/٢٤




