
 مشاركات العميد ريمون خطـّـار

 
 :بتمثيله في المناسبات واإلحتفاالت كاًل من  العميد ريمون خّطارلدفاع المدني كّلف مدير عام ا

  برعاية وزير "لبنان المائي"اطالق فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان حفل في  عّباس شمعونرئيس مركز الجديدة اإلقليمي 
 32/7/3102جع المارينا الضبية في تاعة مؤتمرات منفي قميشال فرعون السياحة 

 

  في حفل اإلفطار الكشفي السنوي بدعوة من إتحاد كّشافة لبنان في مطعم األمين في الجمهور  محمد عبداهللرئيس مكتب الضمان
 32/7/3102في 

 

  ة عيد الجيش ووفاًء لشهداء المؤسسة في القداس اإللهي الذي اقيم احتفااًل بمناسب فايز الشّقيةرئيس مركز البقاع اإلقليمي
 20/7/3102العسكرية في أبرشّية زحلة وبعلبك للروم األرثوذوكس بدعوة من حركة شباب لبنان في 

 

  في اإلحتفال الوطني بمناسبة عيد الجيش اللبناني برعاية قائد الجيش العماد  عبدو مسعودرئيس مركز ضهور الشوير اإلقليمي
 0/8/3102عين السنديانة في  –ير الرئيسي بدعوة من بلدة الشوير ر الشو جان قهوجي في شارع ضهو 

 

  بمناسبة عيد الجيش اللبناني في قاعة قصر " حماية اإلعتدال"في حفل إطالق عناوين وثيقة  نبيل صالحانيرئيس قسم التدريب
 0/8/3102في " بيت لبنان العالم"الضبية بدعوة من جمعية  -المؤتمرات 

 

 في حفل التخّرج األول لطالب جامعة جوّيا للتكنولوجيا بمناسبة عيد الجيش اللبناني  بدوي حيمورّب جّنين اإلقليمي رئيس مركز ج
  3/8/3102معة في ضهر األحمر في افي مبنى الج" تحية إكبار لشهداء الجيش"تحت شعار 

 

  افتتاح مهرجان السنديانة السنوي الثالث في بلدة عانوت بدعوة من بلدّيتها في  في حفل حسام دحروجرئيس مركز شحيم اإلقليمي
3/8/3102 

 

  الناصر  في ساحة جمال عبد 96 للجيش اللبناني بمناسبة عيده  الفي احتفال تكريمي  نبيل هوشررئيس مركز طرابلس اإلقليمي
 2/8/3102في " بنان الشمالي واتحاد بلدّيات الضنّيةأصدقاء قوى األمن الداخلي في ل"في سير الضنّية بدعوة من جمعية 

 

  الثقافية في العالم تكريمًا لرئيسها  -اللبنانية في حفل العشاء السنوي بدعوة من الجامعة  جوزيف أبو شعيارئيس مركز أنطلياس
 9/8/3102في  األسبق عيد الشدراوي برعاية الرئيس الحالي أليخاندرو خوري فارس في فندق لو رويال الضبية

 

  في القداس اإلحتفالي اآللهي بمناسبة عيد الجيش ووفاًء ألرواح شهداء المؤسسة  مارون المقنزحرئيس مركز جّزين اإلقليمي
 3102 /9/8في بدعوة من حركة شباب لبنان  (قضاء جّزين)العسكرية في كنيسة القديس جاورجيوس في بلدة روم 

 

  بدعوة من مديرية الشوير في الحزب السوري القومي اإلجتماعي في حفل مسعود عبدو رئيس مركز ضهور الشوير اإلقليمي
عين السنديانة ولجنة مهرجانات المغتربين في شارع الشهيدة سناء محيدلي  –اطالق مهرجانها الصيفي بالتعاون مع بلدية الشوير 

 09/8/3102في ضهور الشوير في 


