
   مشاركـــــــــــــــــــــــــات العمید ر�مون خطـّـــــــــــــــــــــار

 بتمثیله في المناس�ات واإلحتفاالت كًال من :العمید ر�مون خّطاركّلف مدیر عام الدفاع المدني 

•

•

•

 رئ�س مر�ز الّج�ة ال�حر� دمحم مزهر في اجتماع إل�الق "موسم الس�احة على شا�ئ ز�رة 
صیدا" في قلعة المحاضرات في بلد�ة صیدا بدعوة من مجلس صیدا البلد� بتار�خ ٢٠١٧/٦/٢١  

رئ�س شع�ة الخدمة والعمل�ات جورج أبو موسى في حفل تخر�ج ض�اط دورة األر�ان الواحدة 
والثالثین في �ل�ة فؤاد شهاب للق�ادة واألر�ان – الساحة العامة الغر��ة �حضور ممثل قائد 

الج�ش العماد جوزف عون ر ئ�س األر�ان في الج�ش اللبناني اللواء الر�ن حاتم مالك بدعوة 
من ق�ادة الج�ش بتار�خ ٢٠١٧/٦/٢٣ 

 رئ�س مر�ز جبل لبنان الشمالي اإلقل�مي ابراه�م خور� في حفل التخّرج السنو� ل�الب 
الجامعة اللبنان�ة الكند�ة LCU للعام الجامعي ٢٠١٧-٢٠١٦ برعا�ة وحضور معالي وز�ر 

التر��ة والتعل�م 



العالي األستاذ مروان حماده في الصرح الجامعي في عینطورة – �سروان بدعوة من إدارة 
الجامعة بتار�خ ٢٠١٧/٦/٣٠ 

في حضور تمر�ن هجوم �الذخیرة الحّ�ةابراه�م خوري رئ�س مركز جبل لبنان الشمالي اإلقل�مي  •
ورما�ة تدلیل�ة لتالمذة ض�اط السنتین الثالثة والثان�ة في منطقة جرد العاقورة �مشاركة القوات 

الجو�ة، اللواء اللوجستي واألفواج: المدرعات األول، المدفع�ة الثاني، الهندسة، المضاد للدروع 

•

واإلشارة بدعوة من ق�ادة الج�ش بتار�خ ٢٠١٧/٧/١٢ 
مسّیر أعمال القسم الفني العمید ب�ار حا�ك في حفل توز�ع جائزة التمّیز العلمي ٢٠١٧ بدورته 

السا�عة برعا�ة دولة رئ�س مجلس الوزراء السّید سعد الحر�ري في السراي الكبیر في بیروت بدعوة 
من المجلس الو�ني لل�حوث العلم�ة بتار�خ ٢٠١٧/٧/٢٠

في إطالق وث�قة "رؤ�ة لبنان�ة موّحدة لقضا�ا اللجوء العمید ب�ار حا�ك مسّیر أعمال القسم الفني  •
الفلسطیني في لبنان" برعا�ة دولة رئ�س مجلس الوزراء السّید سعد الحر�ري في السراي الكبیر في 

بیروت بدعوة من لجنة الحوار اللبناني الفلسطیني ومجموعة العمل حول قضا�ا الالجئین 

•

الفلس�ینیین في لبنان بتار�خ ٢٠١٧/٧/٢٠ 
رئ�س مر�ز صور اإلقل�مي ّع�اس غّر �ب في حفل افتتاح مهرجانات صور الدول�ة مع الفنان جمال 

أبو الحسن في عمل موس�قي �عنوان ألوان سم�فون�ة (صور بین الذاكرة والحلم) �مشاركة األوركسترا 
الس�مفون�ة اللبنان�ة و�ورال الف�حاء بدعوة من اللجنة المنّ�مة للمهراجانات بتار�خ ٢٠١٧/٧/٢٠

في لقاء تكر�مي للمدیر العام السابق لقوى األمن العمید ب�ار حا�ك مسّیر أعمال القسم الفني  •
الداخلي اللواء ابراه�م �صبوص تحت عنوان "أمانة وطن" في فندق میترو�ولیتن حبتور، سن الفیل 

–
•

 قاعة نورا بدعوة من حزب الو�نیین األحرار بتار�خ ٢٠١٧/٧/٢٢ 
رئ�س مر�ز ضهور الشو�ر اإلقل�مي عبدو مسعود في حفل افتتاح مهرجان عید المغتر�ین برعا�ة 

فخامة رئ�س الجمهور�ة اللبنان�ة العماد م�شال عون في شارع ضهور الشو�ر الرئ�سي بدعوة 
من بلد�ة الشو�ر – عین السند�انة بتار�خ ٢٠١٧/٧/٢٨ 



 رئ�س مر�ز ضهور الشو�ر اإلقل�مي عبدو مسعود في اإلحتفال الو�ني لمناس�ة عید الج�ش •
اللبناني الذ� �حی�ه الفنان طوني �یوان في شارع ضهور الشو�ر الرئ�سي برعا�ة قائد الج�ش 

اللبناني العماد جوزف عون بدعوة من بلد�ة الشو�ر – عین السند�انة بتار�خ ٢٠١٧/٧/٣٠ 




