
 رمشار�ـــــــــــــــــــــــــات العمید ر�مون خطـّـــــــــــــــــــــا

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

  في قّداس وزّ�اح السیدة العذراء �مناسبة الشهر المر�ميلو�س القمري  رئیس مر�ز حّمانا

ترأسه األب بیار أبي عبود واألب مور�س وهبة في �نیسة سیدة اإلنتقال للروم 

الكاثولیك – صوفر قرب مخفر الدرك، بدعوة من حر�ة لبنان الشباب وناد� أصدقاء 

كنیسة سیدة اإلنتقال للروم الملكیین الكاثولیك – صوفر بتار�خ ٢٩/٥/٢٠١٩

رئیس مر�ز جونیة العضو� إیلي خور� في حفل تخرج الدفعة الثمانین لعام ٢٠١٩ لتالمیذ 

معهد الرسل – جونیة برعا�ة دولة رئیس مجلس الوزراء السّید سعد الحر�ر� داخل 

حرم المعهد، بدعوة من إدارة المعهد بتار�خ ٣٠/٥/٢٠١٩

  في حفل إفطار رمضاني تاله مولد عن روح شهداء نبیه صعب رئیس مر�ز �عقلین اإلقلیمي 

الجیش اللبناني وشهداء قوى األمن الداخلي واألمن العام وأمن الدولة في مطعم وتراس 

 عین الرمانة �اتجاه سوق الغرب، بدعوة من جمعیة "لنساعد" اإلجتماعیة – عالیه –بندقجي 

�التعاون مع جمعیة اإلرشاد واإلصالح والوحدة الكشفیة في دار األیتام اإلسالمیة 

بتار�خ ١/٦/٢٠١٩

  في لقاء ووقفة تضامنیة "دعمًا لقیادة الجیش اللبناني لو�س القمري  رئیس مر�ز حّمانا

 قرب الملعب البلدي، بدعوة من حر�ة – �حمدون –والمؤسسة العسكر�ة" في فندق الصخرة 

لبنان الشباب بتار�خ ١١/٦/٢٠١٩



  في احتفال تخّرج طالب جامعة البلمند للسنة جوزف الخازن  رئیس مر�ز أمیون العضوي 

األكاد�میة (٢٠١٨ – ٢٠١٩) برعا�ة وحضور �طر�رك أنطاكیة وسائر المشرق 

صاحب الغبطة البطر�رك یوحّنا العاشر في جامعة البلمند بدعوة من إدارة الجامعة 

بتار�خ ٢٢/٦/٢٠١٩

  في نشاط ر�اضي هو أكبر حدث على الطرق الوعرة في لو�س القمري  رئیس مر�ز حّمانا

جبل لبنان الجنو�ي برعا�ة بلد�ة شانیه والذي أقامه فر�ق الطرق الوعرة في شانیه، بدعوة من 

فر�ق الطرق الوعرة بتار�خ ٢٣/٦/٢٠١٩

  في احتفال تكر�مي �مناسبة عید األب ببر�ة وحضور لو�س القمري  رئیس مر�ز حّمانا

مترو�ولیت بیروت وجبیل وتوا�عهما للروم الملكیین الكاثولیك سیادة المطران جورج 

�قعوني في حد�قة القصر البلد� – حمانا تاله حفل عشاء في مطعم السوق – حمانا، 

بدعوة من حر�ة لبنان الشباب بتار�خ ٢٤/٦/٢٠١٩

  في حفل تدشین مر�ز دار السعادة للعالج الفیز�ائي فایز الشقّیة  رئیس مر�ز البقاع اإلقلیمي

برعا�ة فخامة رئیس الجمهور�ة اللبنانیة العماد میشال عون في �احة دار السعادة 

للمسنین – �سارة/ زحلة، بدعوة من الرئیسة العامة للراهبات الباسیلّیات لسیدة البشارة 

األم منى وازن ومجلس المدبرات و�افة راهبات الجمعیة بتار�خ ٢٩/٦/٢٠١٩

ع رئیس مر�ز طرابلس العضو� واصف �ر�مة في مؤتمر �مناسبة الیوم العالمي لم�افحة

ل  المخدرات تحت عنوان "التشبیك ضد آفة المخدرات واجب وطني" برعا�ة معالي وز�ر العد

 ألبیر سرحان ونقیب المحامین في طرابلس محمد المراد في طرابلس – نقا�ة المحامین- قاعة

 المحاضرات، بدعوة من الجمعیة اللبنانیة الخیر�ة لإلصالح والتأهیل بتار�خ ٢٧/٦/٢٠١٩




