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من أجل الحدد  مدن ثدرثي ام عاتيدلم الا عادة عتدئ البيمدة والايدلهاة لدأ عدد  ال درثي   طُبع عدد محدود من هذه الوثيقة  
وي جئ من اليلدة الا دوبين والا اقبين ال ك    بإحضدل  سيدم م مم دم  لدئ ااج العدلم وعدد  طتد  سيد   عتئ الا لخ.
  www.fao.orgق اج العلم الا عاة م لحة عتئ اإلس  ست عتئ الم وان ال للأ: وممعم وثلئ.  ضللية م  ل

A 

 والمراعي الغابات هيئة

 األدنى الشرق في 

 الثالثة والعشرونالدورة 

 2017 كانون األول/ديسمبر 14 - 11، لبنان، بيروت

   إعالميةمذكرة 
 

 مكان االنعقادمواعيد و -أوال
 

س مقد الدو ة الثللثة والمش ون ل يمة الغلبلم والا اعأ لأ الش ق األدسدئ لدأ بيد ومب لب دلنب لدأ 
 . 2017كلسون األول / ديياب   14 لئ  11الف  ة من 

 
كدلسون األول/ دييداب   11ث دينب يدو  اإل صدبلحل  9:00 اال  دل  ال سداأ لتددو ة لدأ اليدلعة وسديقل 

2017.  

 
 وسيمقد هذا الحدث لأ ل دق  وشة أ جلن من  وثلسل لأ بي ومب

 
ا عتدئ األقددا  مدن دقدلئق سدي  10مدد ويقع ل دق  وشة أ جلن مدن  وثلسدل لدأ قتد  بيد ومب عتدئ بُ 

 بالتب لسية الجلممة األم يكية
 

 782222 1 (0) 961 00الفلكس: ب 781111 1 (0) 961 00ب ال لثف: شو ان بي ومب لب لن 5325-13 ب:.ص
rayan.fayad@rotana.com :الب يد اإللك  وسأ 

 
 اللغات -ثانيا

 
 ول  ال  جاة الفو ية بللتغ ين الم بية واإلسجتيزية.س 
 
 

 الوثائق -ثالثا
 

قبدل الجتيدلم    سدللتاشل كين بللتغلم الم بية واإلسكتيزيدة والف سيدية. وس ج ال ثلئق ااس  ل  و
س  سدددددت: هيمدددددة الغلبدددددلم والا اعدددددأ لدددددأ الشددددد ق األدسدددددئ عتدددددئ اإل شددددد  عتدددددئ موقدددددع س و

http://www.fao.org/
mailto:maya.sharara@rotana.com
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http://www.fao.org/forestry/31112/en/إحضددل  وثددلئق م  لددئ ب ال كدد   . وي جددئ مددن اليددلدة الا دددوبين
  .سيكون محدودا لتغلية الجتيلم أث لء ي ل ي سذعدد ال ي  ال نألج ال  سع ا اا
 

 االتصال االتصاالت/وكيل -رابعا
 
 :الم واسين ال لليين ياكن ثوجيه الا اسالم الشمصية لتاشل كين  لئ

 
Dr Chadi MOHANNA  
Director  
Directorate of Rural Development and Natural Resources  
The Ministry of Agriculture,  
Tel: (+961) 1 848 445  
Mobile: (+961) 3 456 794 

 cmohanna@agriculture.gov.lbEmail:  
1.  

Mrs. Pascale Milan 
Administrative officer  
Directorate of Rural Development and Natural Resources  
The Ministry of Agriculture,  
Tel: (+961) 1 849 621  
Mobile: (+961) 3 435 495 

 pascale_milan@yahoo.comor  pmilan@agriculture.gov.lbEmail:  

 
 السفر واإلقامة -خامسا

 
 لبنان إلى دخولالاإلجراءات المتعلقة ب
 

الددذين يح ددلجون  لددئ ثرشددي ة دلدول  لددئ لب ددلن ال قددد  ب تدد  لتحصددول عتددئ  نيالاشددل ك  جدئ مددني
تدهم قبل مغلد ث ل  لئ بي ومب ثرشي اث م من الق صتية التب لسية أو البمثة الدبتوملسية الام صة لأ ب

 .عتئ األقل من ثل ي  اليف  ثالثة أسابيعوذلك قبل 
 
ممتومدلم أي الوصدول و موعددو بو قدم ال حتدة شد كة ال يد انبقديم اسم ثن يالاشل ك  جئ منوي

 .ذام صتة  لئ وكيل ااثصلل قبل أسبوعين عتئ األقل من وصول مأل ى 
 

 الفنادق -سادسا
 

 ياكن لتاشل كين ال ع  لأ الف لدق ال للية: لإلقلمة لأ بي ومب
 
- Raouche Arjaan by Rotana -   (*4) 111 781 1 961+ لثف: ال.  قم وشة أ جلن من  وثلسل 

 بالاف دةلغ لة لأ التيتة لتشمص لأ اض يبة القياة الاضللة  ٪10+  لأم يكي ادوا   80

 ة زدوجلغ لة الالأ ا لتيتة لتشمصالأ ض يبة القياة الاضللة  ٪10+  لأم يكي ادوا  95

 .وجبة اإلل ل  لأ البوليه ثشال

-     Movenpick  Hotel Beirut - ل دق مول بيك بي وم 

 بالاف دةغ لة اللتيتة لتشمص لأ لأ اض يبة القياة الاضللة  ٪11دوا  أم يكأ +   140
 .ثشال وجبة  ل ل  لأ البوليه

mailto:cmohanna@agriculture.gov.lb
mailto:pascale_milan@yahoo.com
mailto:pmilan@agriculture.gov.lb
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 بي ومب لب لن 6908 2038  ب وشةالديغول  شل ل شل   | الم وان: ل دق مول بيك بي وم
 809326 1 961+فلكس: ال  قم     869666 1 961+ لثف:  قم ال
  www.movenpick.com: اإللك  وسأ الاوقع

 

-       Holiday Inn Dunes - ديوسز -هوليداي  ن 

 ةبالافدد دلغ لددة لددأ التيتددة لتشددمص لددأ ا القياددة الاضددللة ضدد يبة ٪10+  لأم يكيدد ادوا   95

 بلغ لدة الازدوجدةلدأ التيتدة لتشدمص لأ اض يبة القياة الاضللة  ٪10+  ةأم يكي امدوا  105

 .ثشال وجبة  ل ل  لأ البوليه

 الم وان ل دق  ادييون بتوب بي وم ل دان
 م كز ديوسزب شل   ل دان ال ئييأ

 31 11 77 961+ قم ال لثف: 
  666 71 961+ قم الاوبيل:    :77 11 77 961+ قم الفلكس: 

Layal jaber@radissonblu.com 
verdun-beirut-www.radissonblu.com/en/hotel 

 
ممددل  –هأ ال وعية الاا دلةةلف لدق ال يل  هذه اال أ ثم ااس  لد  لي ل لأ وكلست الامليي  ال ئييية 

 حجدوةامن عتی  جد اء الوويشجع الاشل ک ااج العلم. قلعةألم ية والق ب من اليم  وال دابي  ا
 طتد ب دلء عتدئ  دم حجدوةام ل جد اء ياكدن عن ط يدق ااثصدلل مبلشد ة بللف ددق أو بشكل مبلشد 

 )myriam.aziz@fao.org (عزيدز ليديدة مي يدل (  لدئ ابشدكل ميدبق )قبدل عشد ة أيدل  عتدی األقدل يوجه
 (.szeidan@agriculture.gov.lb) والييدة سوةان ةيدان

 
ب سواء كدلن حضدو هم مدن لدالل ثاويدل مدول  ل دم ل دذا الغد   أو ي مين عتئ جايع الاشل كينو

. وي مدين عتدئ كدل لد د مشدل ا لدأ الاد ثا  الف دق لدى مغلد ةثكلليف  قلم  م  يل ذاثأب سدادب او
الغدد  ب وال ددلثفب  ب ولدددملمالمشددلء وجبددة يفل ددل ثكددلال كددلليف اإلضددلليةب باددل لي أن يدددلع كللددة

 الحكومة التب لسية وم عاة األغذية والز اعدةلن ثكون و . اغلد ةوبلمب ومل غي  ذلك لدى ال الاشو
 .عن أي من هذه ال كلليف الا كبدة مي ول ين

 
 تسهيالت السفر -سابعا

 
 م عاة األغذية والز اعة لأ البتد:ال أ ثي مين ب ل ليال يتأ وكلام اليف  ال ساية 

 

1- The Travel Club, contact person: 

Ms. Carole Chalita 
Travel Supervisor Agent 
Email: travel1@the-travelclub.com 
74 Nasra Street, Maasarani bldg., Ashrafieh 
T. +961 1 209 409/209 509/209 900 Ext: 104 
F. +961 1 209 709 
P.O.Box 16-5712 Beirut, Lebanon 

  
2- The Kurban travel, contact person:  

Mr. John Tawk  
Senior Travel Supervisor Corporate  
Email: corporate@kurbancorporate.com 
Kantari, Ground Floor, Kurban & Daouk Building, Army street  
T. +961 1 420620 
D. +961 1 420620 

http://www.movenpick.com/
http://www.radissonblu.com/en/hotel-beirut-verdun
http://www.radissonblu.com/en/hotel-beirut-verdun
mailto:myriam.aziz@fao.org
mailto:szeidan@agriculture.gov.lb
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F. +961 1 370129 
P.O.Box 11-1954 Beirut, Lebanon  

 
3- The World Wide Travel & Tourism s.a.l; contact person:  

Ms. Nancy Tarabay 
Email: nancy.tarabay@worldwidetravel-lb.com 
Clemenceau, Minet EL-Hosn. Justinian Str. 
Beirut – Lebanon. P.O.Box: 113-5663 
Tel: +961 1 366 505/6/8. Ext 104. 
Fax: +961 1 366509 

 

ن يالاشدل ك  جئ مدنوي تمودة لأ موعد مبك .ليف  الث ثيبلم  كالل جايع الاشل كين  وي جئ من
 . لئ بي ومب بوكيل ااثصلل ل ركيد ثل ي  ووقت مغلد ث ملو  وصول م  بااثصلل

 
 لاقنتوسائل اال -ثامنا

 
. وثجدد  اإلشدل ة سيول  البتد الاضيف وسيتة اس قلل من الا ل   لئ الف دق ومن الف دق  لئ الا دل 
 .و لددددئ الا ددددل  لددددئ أسدددده قددددد يشددددل ككم  لدددد ون لددددأ اسدددد مدا  هددددذه الوسدددديتة لالس قددددلل مددددن 

 Rabih Mouchawrab  (+961 3 452 951.)هو الييد ااس قلل من الا ل  و ليهن الشمص الاي ول عو
 

وثفلصيت لب بال لأ ذلك ثوا ي  الوصول   كم الجويةممتوملم  حت قيلمكم بإ سلل ي جئ ال ركد منو
   لددددددددئ اليدددددددديدة سددددددددوةان ةيدددددددددانومواعيددددددددد الدددددددد حالم الجويددددددددة وأ قلم ددددددددل  والاغددددددددلد ة

)szeidan@agriculture.gov.lb(  سيدمة  لدئ اليديدة مي يدل  عزيدز  سلل مع) myriam.aziz@fao.org(  قبدل
 .2017سولاب   25
 

ب ال غبة لدأ اسد مدا  لدمدة ال قدل الاكدوكأ الا ثبدة بشدكل ميدبق مدن و لدئ الا دل  عدمولأ حلل 
 ي جئ اإلشل ة  لئ ذلك.ل
 

 ثدالثوع د الاغلد ةب ب جلء اال زا  بلل واجد لأ ب و الف دق اس مدادا اص حلبكم  لئ الا ل  قبل 
 سلعلم عتئ األقل من موعد  حت كم الجوية.

 
 لتسهيالت المصرفيةاألجنبي وا صرفال -تاسعا

 
 ال قديدة لدأ لمدلم: ماتة الو قية وال  الث. و(LL الماتة التب لسية ال ساية هأ التي ة التب لسية )و مزهل

ليد ة  50 000ليد ة لب لسيدةب و 20 000ب وليد ة لب لسيدة 10 000لي ة لب لسيدةب و  5 000و  لي ة لب لسيةب 1 000
ليد ة  500ة و يدليد ة لب لس250 ممدسيدة مدن لم دأ عادالم  وه دلا أيضدل. لي ة لب لسية 100 000 ب ولب لسية
الماالم األج بية بيم  الص   ال ساأ لأ الف لدق  اس بدالليوميةب ياكن لأ الاملمالم او لب لسية.

مدل ثحددد غللبدل و .عتدئ س دلق واسدع لدأ جايدع أسحدلء البتدد دوا  األم يكدأيد مد  الدوي .أو الب دوا
 بلسد بدالاألم يكدأب وسد قو  المديدد مدن الا سيدلم الا لعم والف لدق والا لج  أسمل هل بللددوا  

دوا  الدد حلليددل:ويبتددس سددم  الصدد   الاصدد لأ  كم.طتددبوثقددديم أسددمل ه ع ددد  أالدددوا  األم يكدد
قبددل ب لقددلم اائ اددلن الام دد   ب ددل دوليددل لددأ الف ددلدق وث .ليدد ة لب لسيددة 1500=  الواحددد م يكددأاأل

 .والاحالم ال جل ية الكب ى والا لعم
 

 الخدمات الطبية واألمن  -عاشرا
 

 ليف  ل غ ية أي حللة طبية طل ئة.أث لء ادوليل  بيلط عتئ كل ميلل  أن يحال ثرمي ل  ميني
 

mailto:szeidan@agriculture.gov.lb
mailto:myriam.aziz@fao.org
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حلام ال دوا   ال بيدة ي جدئ ولأ وس  ل  المدملم ال بية واإلسملللم األولية لأ مق  الا ثا . 
 ي جدئ ااثصدللجايدع المددملم ال بيدة األلد ىب لو بالضغط عتئ ة  ال وا   عتئ أق ب هلثف

 باك   ااس قبلل.
 
 لأ مكلن اسمقلد الا ثا . وثمال أج زة الكشف عن الامدلدن لدأ جايدع مشددةثدابي  أم ية  ث اعئو

محللظ أو اق دم أو أي أشديلء ثاي دة دون  قلبدة  لف دق. وي صح الاشل كون بمد  ث امبلسأ ا مدالل
 .الا ثا لأ قلعلم 

 
ا ادة مثدل جدواةام الوثدلئق الثد ا  الاشدل كين مدن ي جدئف دلدقب ال لأ  ثيجيل الوصول وباج د 

 الف دق وحال سيمة.لزي ة ليف  لأ ا
 
؛ 140ال للية مفيدة لأ حللة ال وا   لل ج الف دق: حلام ال وا   ال بية  ال لثف قد ثكون أ قل و
 .125 الح ائقو؛ 112حلام ال وا   الملمة و
 

 التسجيل -حادي عشر
 

 لئ  لس   مل ياكن باس ال ة ال يجيل الا لقة و علدث ل  الءب الاشل كين ال ك  ي جئ من اليلدة 
 /ثش ين الثلسأ.سولاب  25شل   لي ل قبل الم لوين الا

 
 الوصول إلى مكان انعقاد المؤتمر -ثاني عشر

 
 ث ول  لدمة ال قل الاكوكأ لتاشل كين الاقياين لأ الف لدق الاذكو ة أعاله.

 
 استئجار السيارات -ثالث عشر

 
 الاحتيدة شد كلمالمدذوا ث ثيبدلث م الملصدة مدع ياكن لتاشل كين الذين يح لجون  لدئ سديل ام أن ي 

وليادل يتدأ  لدأ اليدو . لأم يكيد ادوا  30م وسدط سدم  اإلسد مجل  حدوالأ   درجي  اليديل ام. ويبتدسل
 ش كلم ثرجي  الييل ام الاوصئ ب ل: 

 Avis. Tel: +961 1 762621 

 Formula. Tel: +961 1 501155 

 Hertz. Tel: +961 1 427783 

  (.concierge deskمك   ااس قبلل والمدملم لأ الف دق )لدمة ثرجي  الييل ام لأ كال ياكن ث ثي  
 

 سيارات األجرة
 

عن ط يق موثوقية لأ لب لن. وياكن ثولي  هذه المدمة  ال قل المل  لئلوس سيل ام األج ة هأ أكث 
أيضل  مياك كو( لأ الف دق. ب و)ال لبق األ ضأب م  قة ال (ي جالكوسيااثصلل والمدملم ) ل يق

 ش كلم سيل ام األج ة ال للية:بااثصلل 
- High Taxi. Tel: +961 1 328728 

- Smart Taxi. Tel: +961 1 496060 

- Comfort Taxi. Tel: +961 1 697666 

- Ready Taxi. Tel: +961 1 397993 

 وسائل النقل العام
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. )ال لكيددأ( ألجدد ةأو سدديل ام ا بواسدد ة اليدد ليس  كددلبلدمددة ال ثجدد يب  لددئ جلسدد  الحددللالم

 اليدم ااثفدلق عتدئ  ل ج د  سدوء الف دمي مدين ومع ذلدكب  .ال لكيأأ لص بكثي  من  ‘الي ليس’و

يجد  ولدأ لب دلن.  غي  مزودة بمدادام ال لكيأسيل ام : أن وي جئ مالحعة .الييل ةاس الق  قبل

 قبل دلول الييل ة. اليم ال فلو  عتئ 

 

 جح أكثد  وسدلئل ال قدل شدمبية لدأ لب دلن وياكدن ال مد   هأ عتئ األ األج ة -ي ليسام السيل و

و سدديل ة أجدد ة عددن ط يددق أ اليدد ليسياكددن لت ددل  أن ثرلددذ وحادد اء. ال لث ددلعتي ددل مددن لددالل لوح

ثتز  "ك لكيدأ"  ت ذا كلس مل ي مين ثحديدلب ل كلبثقل كن ث ذا لم و. ا أكث  أ الشل  اإلشل ة  لي ل ل

 يل ة أج ة مش  كة(." )سس ليسأو ")سيل ة أج ة للصة( 

 

 األجرة في لبنان أنواع سيارات
 

 '' مش  ا" ثلكيأهأ ب الي ليس -ة األج ةسيل 

 

 والدق مدع لدط ث  دهجد ة  ا  ذا كلسدت وج األسديل ة  دللأا يدو ب  دهيج  عتئ الاد ء أن يحددد وج

ا   ل قدلط  كدلب  ضدلليين لدأ أي مكدلن لدأ الشدواي وقف اليدلئق و. الي ليس ج ةاألسيل ة سي  

سددمل  األمددع  امفيددد ويعددل هددذاوالشددوا   ال ئييددية.  ملمددةلددأ اليددلحلم ال عاومددل سزال مإيقددو  بددو

 .لتغلية ا مفضةال

 

 ال لكيأ -ج ةاألسيل ة 

 

 2.64ليد ة لب لسيدة ) 4000أو  بدوا ( لتشدمص الواحدد 1.32ليد ة لب لسيدة ) 2000 أهد ةالاحتيد ة ييمل ا

بيدد وم ا ث جددلوة جايددع األسددمل  دالددل يجدد  أو ددة. مددد الوج ب/بُ ( لتشددمص حيدد  مدددى قُ دوا 

ظدددة:  ذا قدددلل اليدددلئق وحليددد ة لب لسيدددة لضدددواحأ بيددد وم(. )مت 5000) ليددد ة لب لسيدددة لتشدددمص 4000

’Servicene(‘"سي لييدددين") المدمدددة  سدددم ب ل دددو يم دددأ ضدددمف’Service‘ليددد ة لب لسيدددة  4000ي أ ب

 30 000دوا (  لدئ  3.50ليد ة لب لسيدة ) 5000 بين تايللة ال ويتةوي  او  اليم  بلل يبة ل(. لتشمص

 .(ادوا  20لي ة لب لسية )

 

 سيل ام األج ة ال قتيدية

 

ب لدذلك بمدداداملييدت مج دزة  هدذه سديل ام األجد ةممعدم و ضدلليين.  ل كلبديلئق الي قل أا يج  

 .لثقدي  األج ة ثق يبي صمود الييل ة. وغللبل مليكونج ة قبل األعتئ يج  ااثفلق 

 

 لدمة األج ة عب  ال لثف

 

لددأ  ا ددلداةلت اليددلئق ا ييدد جي وال ددلثف. عب حجددز ميددبق  هددذه المدمددة ث قددل ال اكدد  الددذي لديدده

 مدن يد د عتدئ ال دلثف سد ال لذلك يج  عتئ ال كلب يل ام غي  مزودة بمداداماليوهذه الشل  . 

  ة ال حتة.اليلئق لأ س لي وال ركد م ة أل ى منج ةب األاليم  ع د حجز سيل ة عن 
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 مكان انعقاد المؤتمر -رابع عشر

 

 خدمات المطاعم ومرافق الطعام

 

لجايع  ديياب /كلسون األول 14 لئ  11سي كفل البتد الاضيف بلس  احلم الق وة والغداء من 

 الاشل كين. وي حال كل مشل ا ثكلليف المشلء.

 

 "WIFIتغطية االتصال الالسلكي باإلنترنت "

 

 لأ قلعلم ااج العلم." WIFIثصلل الالستكأ بلإلس  ست "ي م ثولي  لدمة اا

 

 الخدمات المصرفية ومرافق تغيير العملة -خامس عشر

 

 الماتة التب لسية ال ساية هأ التي ة التب لسية.

 

 بمد الع  . 14:00 صبلحل ح ئ 8:30من ااث ين  لئ اليبتب من  لأ الب وا سلعلم المال

 

 .    ب ل دوليل لأ الف لدق والاحالم ال جل ية الكب ى والا لعمقبل ب لقلم اائ الن الامثُ  

 

لأ ال لبق األ ضدأ ( BLOM)الا ج  ووب ك لب لن  (،SGBL) ه ج  ال لأ لب لنيسوسي ب ك  ويوجد

ل من ااث ين  لئ الجامدة مدن اأبواب  لنف حيب لية واحدة بجوا  الف دقب ومن مب ئ ال يل ب عتئ بمد 

 (LIBANO- FRANCAISE BANK) يقع الب ك التب لسأ الف سيدأ و بمد الع  . 2صبلحل ح ئ  8اليلعة 

 اليدلعة صبلحل ح دئ 8لأ ال لبق األ ضأ من الاب ئ الذي يواجه الف دقب ويف ح أبوابه من اليلعة 

ماتيددلم سددح  األمددوال بواسدد ة ب لقددلم ( لATM  اآللددأ )وثوجددد أج ددزة الصدد  .ع دد بمددد ال 2

 .غ اسدحب و  بي وم  دالل مب ئ هيت ون‘ للو مو’ع د مدلل  اائ الن

 

 المناخ -سادس عشر

 

 د جة مموية(. º 18 و º 11لأ ديياب /كلسون األول ) بين   دالمل يكون ب ال قس لأ لب لن علدة

 

 الكهربائيالنظام  -سابع عشر

 

قدلبس ذو الايد مد  لدأ الام دلد هدو  الك  بدلئأ لقدلبس. وا/دو ةلولدت 220ال يل  الك  بلئأ ثبتس قوة 

 .(ي مد  لأ كثي  من البتدان األو وبيةاالاالثل لت، C صبمين مي دي ين )من ال و  

 

 التسوق -ثامن عشر
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 9:00مددن اليددلعة مددن ااث ددين  لددئ اليددبتب  أبواب ددل لددأ الام ددلدال جل يددة  واألعاددلل لاحددالماثفدد ح 

 أبواب دلمدن الا سيدلم المديدد ثغتدق  بولدأ الصديف بلكن اليلعلم ث بلين. ميلء 18:00صبلحل ح ئ 

المديدد مدن الا دلعمب وللصدة لدأ بيد ومب ثفد ح عمب ولالا د عادل سدلعلم  بلينوثلأ وقت مبك . 

)بلسدد ث لء الا ددلج  الكبيدد ة والا اكددز  ةال سدداي هددو الم تددةاألحددد: ووقددت م ددرل .  ح ددئ  أبواب ددل

 ال جل ية(.

 

 س ث لء يو  األحد.ميلء بل 7:00اليلعة   لئ صبلحل 9:00ثف ح الا لج  من اليلعة و

 

 9:00الا لج  الكبي ة والا اكز ال جل يدة يوميدل ح دئ لدأ أيدل  األحدد والم دالم )مدن اليدلعة وثف ح 

 طددوال اليددو  أبواب ددل الا ددلج  الصددغي ة لددأ الا ددلطق الاحتيددةوثفدد ح ميددلء(.  11:00صددبلحل وح ددئ 

 .ثق يبل

 

 م اكز ال يوق الق يبة هأ:و

 (ABC Hamra) حا ا ي بأ سأ مول  -

 سواق بي ومب وسط بي ومأ -

 

 ة الاوقع:ال يوق والش كلمب ي جئ ةيل و لعمبللا ب تازيد من الامتوملم الا متقةول
 http://www.whereleb.com/ 
 

 ة والرحالتيالدراسالجوالت 

 

 .. وي م ثركيد الاوقع احقل2017 /كلسون األولديياب  13س  عم  حتة ميداسية يو  

 .لجايع الاشل كين ةوجبال قل ووسيتة   ول وس

لأ  2017 /كلسون األولديياب  13 يو ويدعو البتد الاضيف جايع الاشل كين  لئ حفل عشلء 

 .ميلء 8: 00اليلعة 

 

 

 

 


