مستعجـل
URGENT
بيروت في 2018/11/30
حضرات أصحاب ورؤساء ومدراء وكاالت السفر والسياحة المعتمدة من منظمة االياتا
بعد التحيّة ،
الموضوع  :ورش عمل منظمة االياتا IATA WORKSHOPS
ن ّود أن نذكركم بمضمون كتاب دعوتكم للمشاركة في ورش العمل  IATA WORKSHOPSالمبينة تفاصيل
مواعيدھا في الكتاب السابق ) الرجاء قراءة الكتاب المنشور أدناه ( ولنشير ّ
أن منظمة االياتا تراجع يوميّا
لمعرفة الوكاالت المشاركة وأسماء ممثيليھا وقد حددت الساعة الثانية عشر من بعد ظھر يوم غ ٍد السبت في
 2018/12/1لتسلّم الالئحة النھائيّة لتو ّزع األسماء على الورش األربعة في  4أو  5أو  6كانون األول
. 2018
تلفت النقابة أھتمامكم الكريم ّ
أن ت ّوجھات األداء المھن ّي لقطاع الطيران الجو ّ
ي يشھد سلسةً من التطورات
المتسارعة وبالمتغير من األساليب التي يجب ّ
أن تواكب المسيرة التكنولوجيّة لالصدار والحجز واالحتساب
وقد حضرّت النقابة األجواء واألوقات المناسبة لعقد الحدث واستقبالكم .
فرصة االطالع والمعرفة متاحة أمامكم في األيام القليلة القادمة فاسعوا اليھا وزيدوا من قدراتكم وقدرات
وكالتكم ) اتصلوا فوراً وقبل الغد بالھاتف 01-200176 :
أو  / 01-324322أو بالبريد األلكترونيّ  lebtravl@inco.com.lb :أو / info@attal.org.lb
أو بواسطة  WhatAppعلى الھاتف . 03-248858 :
نرجو االحتياط لضيق الوقت المتبقي والتفض ّل بموافاتنا فوراً بأسما من سيحضرون ويشاركون عن وكالتكم
.
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2018/11/27
مواعيد ورش عمل منظمة اإلياتا في بيروت IATA WORKSHOPS FOR

LEBANON

حضرات أصحاب ومدراء وكاالت السفر والسياحة أعضاء المنظمة الدوليّة للنقل الجويّ ) (IATAفي لبنان
تحيّة طيبة وبعد ،
الحاقا ً للكتاب السابق المرسل لكم يوم  2018/11/23حول التنسيق والتعاون بين النقابة ومنظمة IATA
والتحضيرات اللمشتركة لتنظيم ورش عمل  WORKSHOPSمن أجل إبقاء التواصل قائما ّ بين المنظمة
العالميّة للطيران المدنيّ والوكاالت المعتمدة في كل األمور والمواضيع ذات العالقة ومن أج ّل توضيح
المستجدات أو تنوير الوكاالت وأصحابھا والعاملين فيھا  .لتحقيق أقصى ما يمكن من افادة ومعرفة ولتج ّنب
االزدحام ،سيت ّم عقد الورش على أربعة مراحل وفقا ً للترتيب التاليّ :
9
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الورشة األولى بين الساعة الثانية والنصف والخامسة من بعد ظھر يوم الثالثاء الموافق فيه 4
كانون األول 2018
الورشة الثانية بين الساعة الثانية والخامسة من بعد ظھر يوم األربعاء الموافق فيه  5كانون
األول 2018
الورشة الثالثة بين الساعة التاسعة والواحدة من قبل ظھر يوم الخميس الموافق فيه  6كانون
األول 2018
الورشة الرابعة بين الساعة الثانية والخامسة من بعد ظھر يوم الخميس الموافق فيه  6كانون
األول 2018
أي تعديل أو تغيير قد يطرأ (
) سنوافيكم مسبقا ً  ،اذا ما دعت الضرورة  ،عن ّ

تعقد الورش في قاعة اجتماعات المقرّ النقابيّ ببيروت حيث يستمع المشاركون الى محاضرين تقنيين
واختصاصيين يفسّرون ويوضحون مروحة واسعة من الملفات والمعلومات تشمل المواضيع الخمسة التاليّة :
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نكرر أنّ تنظيم ھذا النوع من ورش التدريب والتأھيل المھنيّ يستلزم وقتا ّ  ،وعليه نكرر رجاؤنا ممن لم
يبادر الى تسجيل أسماء ممثليّ وكالته حتى اآلن  ،أن يبلّغنا بأسمائھم بالھاتف على أحد الرقميّن التالييّن :
 01-200176أو  // 01-324322بالبريد االلكترونيّ على أحد العنوانين التاليين
 Lebtravl@inco.com.lbأو  // info@attal.org.lbأو برسالة  WHATSAPPعلى الرقم ، 03-248858
وستوافيكم النقابة الحقا ً بموعد الورشة التي ستشاركون بھا .
وتفضلوا بقبول االحترام .
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