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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 ال�اشورة خلیل حمزة في حفل افتتاح مر�ز ال�اشورة اإلجتماعي في ال�اشورة بدعوة 
من الم�تب الصحي اإلجتماعي – المقاصد بتار�خ ٢٠١٦/٨/٢٥ 

 رئ�س الدیوان علي أمهز في مراسم إح�اء الذ�ر� السنو�ة الــ ٣٨ لتغییب سماحة اإلمام السید 
موسى الصدر ورف�ق�ه في ساحة القسم - مدینة صور بدعوة من حر�ة أمل بتار�خ ٢٠١٦/٨/٣١ 

ا لمحام�ة األستاذة ر�ما المّر في حفل تكر�م اللبنان�ات الرائدات في اإلدارات العامة وصد�قات 
لبنان ممثالت األمم المتحدة وسفیرات الدول المعتمدة في لبنان ورائدات جامعات ال�حث العلمي 

في لبنان، أق�م في مقّر مجلس النواب في ساحة النجمة، بدعوة من الّق�مین على "الم�ادرة الوطن�ة 
لمئو�ة لبنان الكبیر" بتار�خ ٢٠١٦/٩/١ 

 رئ�س الدیوان علي أمهز في متا�عة مناورة تحت عنوان "ن�ض العنفوان" جرت على ملعب برج 
البراجنة في المر�جة بدعوة من جمع�ة الرسالة لإلسعاف الصحي/ مفوض�ة بیروت بتار�خ 

 ٢٠١٦/٩/٦
 رئ�س قسم التدر�ب نبیل صالحاني في ورشة عمل وطن�ة حول معاییر اإلدارة البیئ�ة في فندق 

الكراون �الزا في الحمرا بدعوة من مؤسسة المعاییر اللبنان�ة LIBNOR بتار�خ ٢٠١٦/٩/٦  
رئ�س مر�ز ضهور الشو�ر اإلقل�مي عبدو مسعود في حفل افتتاح المؤتمر السنو� الثالث 

والعشر�ن للمدراس الكاثول�ك�ة تحت عنوان "التر��ة البیئ�ة : واقع ومرتجى" برعا�ة صاحب 
الغ�طة الكاردینال مار�شارة �طرس الراعي في ثانو�ة مار ضومط للراه�ات األنطون�ات – 

روم�ة بدعوة من اللجنة األسقف�ة واألمانة العامة للمدارس الكاثول�ك�ة في لبنان بتار�خ٢٠١٦/٩/٦ 
 رئ�س مر�ز جبیل العضو� شكیب غانم في قداس آالهي احتفل �ه الرئ�س العام للره�ان�ة 

اللبنان�ة المارون�ة األب العام نعمة هللا الهاشم في دیر سّیدة المعونات – جبیل بدعوة من رئ�س 
الدیر بتار�خ ٢٠١٦/٩/٧ 
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 رئ�س شع�ة الخدمة والعمل�ات جورج أبو موسىفي حفل تخر�ج دورة الدركیین المتمرنین في 
معهد قو� األمن الداخلي – ثكنة الرائد الشهید وسام عید بدعوة من المدیر�ة العامة لقو� األمن 

الداخلي بتار�خ ٢٠١٦/٩/٩ 
 رئ�س مر�ز طرابلس العضو� واصف كر�مة في حفل افتتاح مهرجانات طرابلس الدول�ة 

برعا�ة وحضور معالي وز�ر الس�احة م�شال فرعون في معرض رشید �رامي الدولي بدعوة من 
جمع�ة طرابلس ح�اة بتار�خ ٢٠١٦/٩/١٢ 

 رئ�س الوحدة اإلدار�ة ز�اد الناطور في إ�الق األعمال التشاور�ة حول "خّ�ة العمل الوطن�ة 

لمنع التطرف العنیف" �التعاون مع األمم المتحدة، من�مات المجتمع المدني والشركاء الو�نیین 
والدولیین في السرا� الكبیر –بیروت بدعوة من الق�مین على "الم�ادرة الوطن�ة لمئو�ة لبنان 

الكبیر /لبنان وطن للمعارضة" بتار�خ ٢٠١٦/٩/١٤ 
 رئ�س مر�زطرابلس العضو� واصف كر�مة في حفل غداء لسجینات طرابلس المر�ز�� 
حضور شخص�ات أمن�ة واجتماع�ة في سجن النساء في الّق�ة (طرابلس) بدعوة من الجمع�ة 

اللبنان�ة لإلصالح والتأهیل بتار�خ ٢٠١٦/٩/١٤ 
 رئ�س مر�ز�حمدون العضو� مارسیل أبو رجیلي في الذب�حة اإلله�ة �مناس�ة عید ارتفاع 

اعادة ترم�م كن�سة سیدة اإلنتقال في كن�سة سیدة اإلنتقال للروم الملكیین الكاثول�ك في  الصلیب وٕ
صوفر بدعوة من ناد� أصدقاء كن�سة اإلنتقال وحر�ة لبنان الش�اب بتار�خ ٢٠١٦/٩/١٥ 

 رئ�س مر�ز المتن الساحلي الجنو�ي اإلقل�مي سعد األحمر في مراسم إح�اء الذ�ر� السنو�ة 
األولى لشهید السفراء الدكتور غضنفر ر�ن آ�اد� وضحا�ا فاجعة منى في مجمع اإلمام المجتبى 

بدعوة من المستشار�ة الثقاف�ة للجمهور�ة اإلسالم�ة اإلیران�ة في لبنان بتار�خ ٢٠١٦/٩/١٦  
 رئ�س مر�زطرابلس العضو� واصف كر�مةفي حفل فنی�حضور رئ�س بلد�ة طرابلس وجهات 

اجتماع�ة وأدب�ة ، في حد�قة طرابلس العامة، بدعوة من مجالس الخیر في  س�اس�ة وثقاف�ة وٕ
طرابلس �التنسیق مع جمع�ة أصدقاء قو� األمن بتار�خ ٢٠١٦/٩/١٧
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 رئ�س مر�ز الجدیدة اإلقل�مي ع�اس شمعون في حفل استق�ال �مناس�ة اح�اء الذ�ر� الثامنة 
والخمسین لتأس�س حزب الو�نیین األحرار في فندق هیلتون میتر�ولیتن في سن الفیل بدعوة من 

حزب الو�نیین األحرار بتار�خ ٢٠١٦/٩/١٧ 
 مسّیر أعمال القسم الفني العمید المهندس ب�ار الحا�ك في المعرض والمؤتمر السنو� ل 

"األسبوع الم�كان�كي ٢٠١٦" في مبنى نقا�ة المهندسین في بئر حسن بدعوة من نقا�ة المهندسین 
المعمار�ین في بیروت بتار�خ ٢٠١٦/٩/٢٦ 




