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 انًجهض انتُفٍذي
 انرظؼىٌانثانثح وانذورج 

 2012حشٌزاٌ/ٌىٍَى  13-11، إطثاٍَا، ذرٌذي

 يٍ جذول األػًال انًؤقد 1انثُذ 

 
 

 
قتانبزَايج األونً انًؤ

* 

 

 

  حشٌزاٌ/ٌوٍَو 11اإلثٍٍُ، 

 نشٌارج أتٍال يغادرج انفُادق انزطًٍح 0330

 انًحهٍت إي نٍوٌحكويت كاطتٍا  بدعوة يٍسٌارة تقٍُت إنى أبٍال،  0099-10099

 )يُظًح انظٍاحح انؼانًٍح( ذظجٍم 16300-10300

 انىصىل إنى يقز يُظًح انظٍاحح انؼانًٍح يٍ انشٌارج انرقٍُح نرظجٍم انًشاركٍٍ 10300
 انؼىدج إنى انفُادق نرغٍٍز انًالتض 10330
 يغادرج انفُادق تاذجاِ قصز ثٍثٍهٍض نإلفرراح انزطًً 10345
 بهدٌت يدرٌد بدعوة يٍ  ،)يدرٌد( قصز ثٍبٍهٍض شزفتفً حفم افتتاح واطتقبال تزحٍبً  09009-00099

 انؼىدج إنى انفُادق 22300
 

حشٌزاٌ/ٌوٍَو 10، ءانثالثا  

 يغادرج انفُادق تاذجاِ قصز انًؤذًزاخ 0315

 قصز انًؤذًزاخ() مذظجٍ 0330-13300

 جهظت انصباح 0009-10009

0330-10330  )كهًح افرراحٍح نزئٍض انًجهض انرُفٍذي )كٍٍُا 

 )يقذيح نأليٍٍ انؼاو )يُظًح انظٍاحح انؼانًٍح 

 )كهًح افرراحٍح نىسٌز انصُاػح وانطاقح وانظٍاحح )إطثاٍَا 

 )كهًح نصاحة انظًى انًهكً أيٍز أطرىرٌاص )إطثاٍَا 

 3-1تُىد جذول األػًال  10330-12330

 )نهًذػىٌٍٍ فقظ( غداء بضٍافت وسٌز انصُاعت وانطاقت وانظٍاحت اإلطباًَ 10099-13009

 جهظت انعصز 13009-13009

 6-4تُىد جذول األػًال  
بضٍافت فُادق وعشاء  إنى أنكاال دي إٌُارٌض، بضٍافت بهدٌت أنكاال دي إٌُارٌض، سٌارة تقٍُت 13009-00099

 )نهًذػىٌٍٍ فقظ( بارادورص

 انؼىدج إنى انفُادق 22300

 
 

                                            
*
 نإلفادج كهٍا يٍ خذيح انرزجًح انفىرٌح، نٍ ٌظرقطغ أي وقد نرُاول انقهىج. ًٌكٍ ذُاول انقهىج وانشاي أثُاء اإلجرًاع فً انقاػح.  
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 حشٌزاٌ/ٌوٍَو 10األربعاء، 

 يغادرج انفُادق تاذجاِ قصز انًؤذًزاخ 0345

 ، قصز انًؤذًزاخ(قاػح تزذغال) طهثاخ انؼضىٌح تاإلَرظاب انُظز فًنجُح  0300-0330

 جهظت انصباح 0009-10009

 12-7تُىد جذول األػًال  

 . )ٌتى انتأكٍد الحقا(، بضٍافت َادي لاير يدرٌدنكزة انقدو سٌارة تقٍُت إنى يهعب طاَتٍاغو بزَابو 10099-13099

 ال تزَايج يحذد نهؼصز 

 

 

 


