
 ـارـ  العميد ريمون خطمشاركات 
 

 :كّلف المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خّطار بتمثيله في المناسبات واإلحتفاالت كاًل من 
  بدعوة من اللجنة األسقفية للعائلة " عيد العائلة الوطني"رئيس مركز بشري اإلقليمي أسعد الخوري في القّداس اإلحتفالي بمناسبة

 1/6/4112في بشري في  –نان والحياة في لب

  بدعوة من جمعية أصدقاء قوى األمن  151رئيس مركز القبّيات جورج حاكمة في احتفال وطني بمناسبة عيد قوى األمن الداخلي
 4/6/4112في ( قاعة قصر موسى)الداخلي في الشمال بالتعاون مع المؤسسات اإلقتصادية والبلديات في وادي خالد 

بدعوة من وزارة الشؤون " إدارة األزمات والكوارث"إلقليمي نبيل هوشر في حفل افتتاح دورة تدريبية حول رئيس مركز الشمال ا
 4/6/4112االجتماعية وبرعاية الوزير في فندق الكوالتي إن في طرابلس في 

  وفي بلدة سير  11/6/4112رئيس مركز الشمال اإلقليمي نبيل هوشر في احتفال أصدقاء قوى األمن الداخلي بطرابلس في
 14/6/4112الضنية بتاريخ 

  رئيس قسم التدريب نبيل صالحاني في احتفال توزيع الشهادات على المدربين بدعوة من مشروع اإلتحاد األوروبي للمساعدة التقنّية
 12/6/4112في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن في الضبية في " SSPإحالل األمن واالستقرار "

 فارس في حفل اإلفتتاح الرسمي الثامن عشر للجمعية األوروبية للجراحة واجتماع المؤتمر السنوي السابع عشر  المدرِّبة مارسيل
 11/6/4112لربيع الجمعية اللبنانية للجراحة العامة في حرم الجامعة اللبنانية في الحدث في 

 برعاية قائد الجيش العماد جان   امنة والعشرينرئيس شعبة الخدمة والعمليات جورج ابو موسى في حفل تخريج دورة األركان الث
 41/6/4112قهوجي في مبنى كلّية فؤاد شهاب للقيادة واألركان في الفياضية في 

 بدعوة من نواب األشرفية والرميل والصيفي" عيش األشرفية"ز األشرفية طانيوس الخوري في إطالق الحفل السنوي رئيس مرك .
  41/6/4112أحيت الحفل النجمة نانسي عجرم واألخوين شحادة في 

  وم في مسجد للصحافي األستاذ سركيس نعّ " العالمة"رئيس مركز المتن الجنوبي الساحلي سعد األحمر في حفل توقيع كتاب
 42/6/4112قاعة الزهراء في حارة حريك في  –المركز الثقافي اإلسالمي  –األمامين الحسنين 

  رئيس مركز بيروت اإلقليمي وليد الحشاش في إطالق حملة توعية لتجّنب حوادث السير تخللها عرض ألعمال فنية من إنتاج
 42/6/4112ستاذ نهاد المشنوق في قصر األونيسكو في بيروت في الفنان غدي الرحباني برعاية وزير الداخلية والبلديات األ

  رئيس مركز جبل لبنان الجنوبي حسام الدين دحروج في احتفال التخّرج وتوزيع الشهادات لطالب جامعة بيروت العربية في حرم
 46/6/4112الدبية في 

 لبلمند الطبي برعاية وحضور صاحب الغبطة رئيس مركز أميون جوزف الخازن في احتفال وضع حجر األساس لمركز جامعة ا
 46/6/4112البطريرك يوحنا العاشر بطريرك إنطاكية وسائر المشرق في موقع المركز الطبي في الكورة في 

  معهد الوروار في  –( دورة التطور العلمي)رئيس قسم التدريب نبيل صالحاني في حفل تخّرج دورة المفتشين درجة ثانية المتمرنين
1/7/4112 

  الميناء الفينيقي في  –في جبيل  4112رئيس مركز جبيل شكيب غانم في حفل افتتاح مهرجانات بيبلوس الدولية للعام
1/7/4112 

  رئيس مركز جبيل شكيب غانم في الحفل السنوي  Commencement Exercises للجامعة اللبنانية األميركيةLAU –  فرع
 8/7/4112جبيل في 

 


