
مشار�ـــــــــــــــــــــــــات العمید ر�مون خطـّـــــــــــــــــــــار

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

   في مؤتمر �عنوان "بین التأهیل واإلنهیار... نعم طالب خضررئیس مر�ز عّكار اإلقلیمي 

 عكار بدعوة من الجمعیة اللبنانیة –للمسؤولیة المشتر�ة ضد المخدرات" في مكتبة حلبا 

الخیر�ة لإلصالح والتأ�یل بتار�خ٢٠١٨/٨/١٨

 رئیس مركز صیدا اإلقلیمي مصطفى اسكندراني في حفل تخریج وتوزیع شھادات لعناصر فوج إطفاء 
بلدیة مغدوشة بدعوة من المجلس البلدي في مغدوشة بتاریخ ۲۰۱۸/۸/۲۰ 

  لتغییب 39 في المهرجان الخطابي الكبیر �مناسبة الذ�رى السنو�ة علي أمهز رئیس الدیوان 

 الكو�ودي –سماحة اإلمام القائد السید موسى الصدر ورفیقیه الذي أقیم على طر�ق المطار 

جانب مل�ب األنصار بدعوة من حر�ة أمل، بتار�خ  ٢٠١٨/٨/٣٠

  في حفل �مناسبة وداع سعادة السفیر جورج أبو موسى رئیس شعبة الخدمة والعملیات 

 - سبیرز، بیروت بدعوة من السفارة  Artwork األسترالي السید جلن میلز في حد�قة

األسترالیة بتار�خ ٢٠١٨/٨/٣١

  في حفل استقبال �مناسبة العید الوطني البراز�لي في ز�اد الناطور رئیس الوحدة اإلدار�ة 

متحف سرسق – األشرفیة بدعوة من سعادة سفیر البراز�ل السید جورج جیرالدو 

قادر� وعقیلته بتار�خ ٢٠١٨/٩/٧



  في الذبیحة اإللهیة التي أقیمت على نیة جورج أبو موسى  رئیس شعبة الخدمة والعملیات 

شهداء المقاومة اللبنانیة برعا�ة صاحب الغبطة والنیافة الكاردینال مار �شارة �طرس الراعي 

الكلي الطو�ى في �احة المقر العام في معراب بدعوة من حزب القوات اللبنانیة بتار�خ 

٢٠١٨/٩/٩

  في حفل إصدار �تاب �عنوان "إنتخا�ات مجلس النواب اللبناني علي أمهز رئیس الدیوان 

 ساحة –" برعا�ة رئیس مجلس النواب األستاذ نبیه بري في مكتبة مجلس النواب 2018

النجمة، بدعوة من "الدولیة للمعلومات" و"دار �تب" بتار�خ ٢٠١٨/٩/١٢

 رئیس الدیوان علي أمهز في حفل افتتاح ندوة �عنوان " لبنان ١٩٢٠-٢٠٢٠ �یف نحتفل

بهذه المئو�ة؟ (أفكار واقتراحات على المجرب)" برعا�ة سعادة السفیرة السو�سر�ة في 

بیروت السیدة مونی�ا شموتس �یرغوز في حارة حر�ك – الهنغار – قرب المسجد المهد� 

بدعوة من جمعیة "أمم للتوثیق واأل�حاث" بتار�خ ٢٠١٨/٩/١٢

  في الذبیحة اإللهیة التي أقیمت �مناسبة مارسیل ابو رجیلي رئیس مر�ز �حمدون العضوي 

عید ارتفاع الصلیب المقدس ووفاًء ألرواح من انتقل إلى دار الخلد من أعضاء حر�ة لبنان 

الشباب وترأسها األرشمندر�ت جان فرج واألب القاضي مور�س وهبة في �نیسة 

سیدة اإلنتقال للروم الملكیین الكاثولیك –صوفر ، بدعوة من حر�ة لبنان الشباب 

بتار�خ ٢٠١٨/٩/١٢

   في المؤتمر األول للبحر المتوسط لطب الطوارئ في مستشفى الجامعة الد�تور إیلي مبارك

 الطابق السفلي – قاعة هشام جارودي – hariri school of nursingاألمیر�یة قرب 

بدعوة من إدارة الجامعة األمیر�یة في بیروت بتار�خ ٢٠١٨/٩/١٣




