
مشار�ـــــــــــــــــــــــــات  العمید ر�مون خطـّـــــــــــــــــــــار

 بتمثیله في المناس�ات واإلحتفاالت كًال من :العمید ر�مون خّطاركّلف مدیر عام الدفاع المدني 
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رئ�س مر�ز�حمدون العضو� مارسیل أبو رجیلي في حفل �مناس�ة عید الج�ش أق�م في فندق 
الصخرة في �حمدون، بدعوة من الّق�مین على حر�ة لبنان الش�اب بتار�خ ٢٠١٦/٧/٢٧

 رئ�س مر�ز ضهور الشو�ر اإلقل�مي عبدو مسعود في حفل افتتاح مهرجان عید المغتر�ین في 
الشارع الرئ�سي في ضهور الشو�ر ، بدعوة من بلد�ة الشو�ر – عین السند�انة بتار�خ ٢٠١٦/٧/٣٠ 
رئ�س مر�ز ضهور الشو�ر اإلقل�مي عبدو مسعود في احتفال و�ني �مناس�ة عید الج�ش برعا�ة قائد 

الج�ش اللبناني العماد جان قهوجي في الشارع الرئ�سي في ضهور الشو�ر، بدعوة من بلد�ة الشو�ر 
– عین السند�انة بتار�خ ٢٠١٦/٧/٣١ 

 رئ�س مر�ز القب�ات اإلقل�مي إدوار عبدو في قداس احتفالي �مناس�ة عید الج�ش في األول من آب 
ووفاًء ألرواح شهداء المؤسسة العس�ر�ة في كن�سة مار ال�اس – شدرا حیث ترأس الذب�حة اإلله�ة 

راعي األبرش�ة المترو�ولیت �اسیلیوس منصور،بدعوة من حر�ة لبنان الش�اب بتار�خ ٢٠١٦/٧/٣١ 
رئ�س مر�ز جبل لبنان الشمالي اإلقل�مي إبراه�م خور� في قداس احتفالي �مناس�ة عید الج�ش 

اللبناني أق�م في الصرح ال�طر�ر�ي في �كر�ي برعا�ة صاحب الغ�طة الكاردینال مار�شارة �طرس 
الراعي الذ� ترأس الذب�حة اإلله�ة، بدعوة من حر�ة حماة الد�ار "الوالء للوطن" بتار�خ ٢٠١٦/٨/١ 

رئ�س مر�ز الهرمل اإلقل�مي علي عواضة في قداس وجّناز �مناس�ة مرور أر�عین یومًا على 
اح�اًء لذ�راهم في كن�سة مار ال�اس – القاع، بدعوة من بلد�ة وعائالت القاع  استشهاد شهداء القاع وٕ

وال ّس�ما عوائل أ�طال ٢٨ حز�ران ٢٠١٦ بتار�خ ٢٠١٦/٨/٧ 
 رئ�س مر�ز طرابلس العضو� واصف كر�مة في حفل �مناس�ة عید الج�ش اللبناني برعا�ة قائد 
الج�ش اللبناني العماد جان قهوجي �حضور أهالي الشهداء في قاعة نقا�ة المهندسین في طرابلس 

بدعوة من الجمع�ة اللبنان�ة الخیر�ة لإلصالح والتأهیل بتار�خ ٢٠١٦/٨/١٢ 
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 رئ�س شع�ة الخدمة والعمل�ات جورج أبو موسى في مؤتمر صحافي �مناس�ة توز�ع الجوائز 
اقرار الجهات الراع�ة واألفراد الذین  على الفائز�ن في س�اق PUMA HANNIBAL RACE  وٕ

ساهموا في انجاح هذا النشاط الر�اضي، في �احة Country Club في من�قة دیر القلعة / بیت 
مر� بدعوة من THRESHOLD Sports Events Organizers بتار�خ ٢٠١٦/٨/١٣

 رئ�س الدیوان علي أمهز في حفل إ�الق تسم�ة أوتوستراد سماحة اإلمام السید موسى الصدر 
على أوتوستراد الزهراني بدعوة من وزارة األشغال العامة والنقل بتار�خ ٢٠١٦/٨/١٩ 

 مسّیر أعمال مر�ز �عل�ك اإلقل�مي �الل رعد في حفل تكر�م الق�مین على مهرجانات �عل�ك 
الدول�ة ومسرح �ر�ال في معبد �اخوس في ه�اكل �عل�ك بدعوة من وزارة اإلقتصاد والتجارة 

بتار�خ ٢٠١٦/٨/٢٧
 رئ�س مر�ز طرابلس العضو� واصف كر�مة في احتفال �مناس�ة عید األمن العام الـــ  ٧١ 

�حضور رؤساء بلد�ات المن�قة ومخاتیرها وحشد من الشخص�ات اإلجتماع�ة �التعاون مع را�طة 
مختار� الضن�ة في قاعة مسجد الصدیق – سیر بدعوة من جمع�ة أصدقاء قو� األمن الداخلي 

بتار�خ ٢٠١٦/٨/٢٧ 




