
مشاركات العمید ر�مون خطـّـار

 بتمثیله في المناس�ات واإلحتفاالت كًال من :العمید ر�مون خّطاركّلف مدیر عام الدفاع المدني 
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 رئ�س مر�ز بیروت اإلقل�مي ولید الحّشاش �مناس�ة تسم�ة ثكنة ال�اشورة بإسم الشهیدین "عادل 
سعادة ودمحم المولى"بدعوة من ق�ادة فوج إ�فاء مدینة بیروت في مقر ثكنة ال�اشورة بتار�خ 

 ٢٠١٦/٤/٢٨
 رئ�س مر�ز طرابلس العضو� واصف عواضة في حفل ن�مته جمع�ة مجالس الخیر/ طرابلس 

�التعاون والتنسیق مع جمع�ة أصدقاء قو� األمن الداخلي تحت عنوان "مهرجان الر��ع" في ساحة 
المعرض في طرابلس بتار�خ ٢٠١٦/٥/٤ 

الد�تور إیلي م�ارك في حفل افتتاح "الدورة التعل�م�ة الرا�عة في مجال حقوق اإلنسان ٢٠١٦" 
أقامته جامعة الجنان (لبنان) والمعهد الدولي لحقوق اإلنسان – مؤسسة رن�ه �اسان (فرنسا) في 

فندق الكومودور في بیروت بتار�خ ٢٠١٦/٥/٩ 
 رئ�س قسم التدر�ب نبیل صالحاني في حفل استق�ال أقامته السفیرة �ر�ستینا مار�وس السن 

وفر�ق عملها في لبنان �مناس�ة الیوم األورو�ي في متحف سرسق – األشرف�ة بتار�خ ٢٠١٦/٥/٩  
رئ�س شع�ة الخدمة والعمل�ات جورج أبو موسى في مؤتمر صحافي دعت إل�ه المدیر�ة العامة 
لقو� األمن الداخلي برعا�ة مدیر عام قو� األمن الداخلي اللواء ابراه�م �صبوص لإلعالن عن 

إ�الق س�اق قو� األمن الداخلي التاسع لمسافة نصف ماراثون (٢١,٠٠٠ ) �لم �عنوان "أر�ض 
�سرعة وسوق ع مهلك" في مقر ثكنة الشهید إبراه�م الخور� بتار�خ ٢٠١٦/٥/١٠

الد�تور إیلي م�ارك في حفل توز�ع �شارة الخور� للتوع�ة الد�مقراط�ة عن العام ٢٠١٦ حول 
موضوع الدستور و�ناء الدولة بدعوة من وزارة التر��ة والتعل�م العالي ولجنة جائزة �شارة 

الخور� للتوع�ة الد�مقراط�ة بدعم من �عثة اإلتحاد األورو�ي في لبنان في مبنى نقا�ة المحامین 
في بیروت بتار�خ ٢٠١٦/٥/١١ 
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 رئ�س شع�ة الخدمة والعمل�ات جورج أبو موسى في حفل أقامته بلد�ة روم في المبنى الجدید للدفاع 
المدني في بلدة روم �مناس�ة افتتاحه بتار�خ ٢٠١٦/٥/١٤ 

 رئ�سة مر�ز�حمدون العضو� مارسیل أبو رجیلي في قّداس وجّناز �مناس�ة مرور أر�عین یومًا 
على وفاة العر�ف المتقاعد في الج�ش اللبناني وعضو الجمع�ة العموم�ة لحر�ة لبنان الش�اب طوني 

جورج ع�سى دعت إل�ه الحر�ة في �ن�سة المخلص – مح�ة �حمدون بتار�خ     ٢٠١٦/٥/١٨  
مسّیر أعمال القسم الفني العمید المهندس ب�ار حا�ك في حفل افتتاح معرض BIFEX ٢٠١٦ أقامته 

الجمع�ة اللبنان�ة لتراخ�ص اإلمت�از في مر�ز المعارض في الب�ال بتار�خ ٢٠١٦/٥/١٨
رئ�س مر�ز طرابلس العضو� واصف عواضة في افتتاح فعال�ات الیوم العالمي لم�افحة المخدرات 
في مهرجان ر�اضي في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس بدعوة من الجمع�ة اللبنان�ة 

الخیر�ة لإلصالح والتأهیل بتار�خ ٢٠١٦/٥/٢٠ 
 رئ�س الوحدة اإلدار�ة ز�اد الناطور في اختتام برنامج اللقاءات العلم�ة للكوادر العل�ا في اإلدارة 
العامة اللبنان�ة (٢٠١٠ - ٢٠١٥ ) برعا�ة معالي وز�ر المال�ة األستاذ علي حسن خلیل و�مناس�ة 
ز�ارة مدیرة المدرسة الو�ن�ة الفرنس�ة لإلدارة ناتالي لوازو إلى لبنان بدعوة من إدارة معهد �اسل 

فل�حان المالي واإلقتصاد� والمدرسة الفرنس�ة لإلدارة في مقر معهد �اسل فل�حان المالي بتار�خ 
 ٢٠١٦/٥/٢٦




