
مشار�ـــــــــــــــــــــــــات العمید ر�مون خطـّـــــــــــــــــــــار 

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

 مسّیر أعمال الم�تب الفني العمید المتقاعد المهندس بیار الحا�ك في مؤتمر �عنوان "الزالزل في 

العالم ولبنان في العقد األخیر بین التار�خ وحقیقة الواقع / إختبارات وحما�ة ٢٠٠٨-

٢٠١٨" نّظمته نقا�ة المهندسین في بیروت (فرع المهندسین المدنیین اإلستشار�ین) 

والجمعیة اللبنانیة للتخفیف من أخطار الزالزل، برعا�ة معالي وز�ر األشغال العامة 

والنقل األستاذ یوسف فنیانوس، في بیت المهندس – نقا�ة المهندسین – بیروت، بدعوة من 

. النقا�ة بتار�خ ٢٧ و٢٨ /٢٠١٨/١١

  في حفل �مناسبة عید اإلستقالل ألمهات واصف �ر�مة رئیس مر�ز طرابلس العضوي 

وزوجات شهداء الجیش اللبناني �عنوان "كلنا للوطن"، أقامته الجمعیة اللبنانیة الخیر�ة 

لإلصالح والتأهیل برعا�ة قائد الجیش اللبناني العماد جوز�� عون، في غرفة التجارة 

والصناعة والزراعة – طرابلس، بدعوة من الجمعیة بتار�خ ٢٠١٨/١١/٢٧.

  في حفل افتتاح برنامج العمید المتقاعد المهندس بیار الحا�ك  مسّیر أعمال المكتب الفني

إنجازات البحوث الصناعیة اللبنانیة �عنوان "المنتد� الرا�ع عشر للتكنولوجیا واإلبداع 

الصناعي"، برعا�ة فخامة رئیس الجمهور�ة اللبنانیة العماد میشال عون، في قصر 

المؤتمرات – ضبیه، بدعوة من إدارة البرنامج بتار�خ ٢٠١٨/١١/٢٩ وفي حفل توز�ع 

الجوائز بتار�خ ٢٠١٨/١٢/١. 

  في حفل عشاء أقامته اللجنة اإلجتماعیة في ثانو�ة ز�اد الناطور رئیس الوحدة اإلدار�ة 

الحر�ر� الثانیة في مطعم أفندینا بدعوة من اللجنة بتار�خ ٢٠١٨/١١/٣٠.



  في الذبیحة اإللهیة في الذ�رى التاسعة والعشر�ن وجیه المكاري  رئیس مر�ز عمار العضوي 

 زغرتا، برعا�ة –الستشهاد الرئیس رنیه معّوض ورفاقه في �اتدرائیة مار یوحنا المعمدان 

فخامة رئیس الجمهور�ة اللبنانیة العماد میشال عون، بدعوة من سعادة النائب نائلة 

معّوض وعائالت الشهداء بتار�خ ٢٠١٨/١٢/٢.

  في حفل توز�ع شهادات للمشار�ین في الدورة التدر�بیة نبیل صالحاني رئیس قسم التدر�ب 

التي امتدت على عّدة مراحل حول " مهارات الدفاع المدني" في شمال لبنان، نّظمه فر�ق 

عمل م�تب المر�ز الدولي لتطو�ر سیاسات الهجرة ICMPD �التعاون مع المدیر�ة العامة 

للدفاع المدني في إطار مشروع اإلدارة المتكاملة للحدود في لبنان المّمول من اإلتحاد 

األورو�ي، في مر�ز الدفاع المدني في العر�ضة بدعوة من م�تب المر�ز الدولي بتار�خ 

.٢٠١٨/١٢/٥

  في مؤتمر �عنوان " إنجازات قوى األمن الداخلي في مجال حقوق منصور سرور المدّرب 

اإلنسان" أقامته المدیر�ة العامة لقوى األمن الداخلي برعا�ة المدیر العام لقوى األمن الداخلي 

اللواء عماد عثمان في معهد قو� األمن الداخلي – ثكنة الرائد المهندس الشهید وسام  –

عید – قاعة اللواء أحمد الحاج – عرمون، بدعوة من المدیر�ة العامة لقو� األمن 

الداخلي بتار�خ ٢٠١٨/١٢/٥.

  في حفل أقامه معهد �اسل فلیحان المالي واإلقتصادي الختتام عام علي أمهز رئیس الدیوان 

٢٠١٨ و�طالق خّطة عام ٢٠١٩ برعا�ة وحضور معالي وز�ر المالیة األستاذ علي 

حسن خلیل في قاعة مؤتمرات معهد �اسل فلیحان المالي واإلقتصاد� في بیروت بدعوة 

من المعهد بتار�خ ٢٠١٨/١٢/١٨.




