إجتماع لجنة الطاقة والبيئة والمياه
سط
التابعة للجمعية البرلمانية لإلتحاد من أجل المتو ّ
استوكهولم ،في  72و 72أيار/مايو 7102
البرنامج

اإلثنين في  72أيار/مايو 7102
الساعة التاسعة

التسجيل لدى البرلمان السويدي
المدخل Mynttorget 2 :

الساعة التاسعة والنصف

إجتماع لجنة الطاقة والبيئة والمياه

القاعة

الساعة الثانية عشرة والنصف

الغداء بدعوة من الوفد السويدي لدى الجمعية البرلمانية لإلتحاد من أجل
المتوسّط

المكان

الساعة الثانية إال عشر دقائق

The Bank Hall :

متابعة إجتماع لجنة الطاقة والبيئة والمياه

القاعة

الساعة الرابعة والنصف

The Party Dining Room :

التقاط صورة جماعية

المكان

الساعة الثانية

Skandiasalen :

Skandiasalen :

زيارة مع دليل مرشد إلى البرلمان السويدي Riksdag

مكان التج ّمع

Skandiasalen :

1

الساعة السادسة إال عشرين دقيقة

التج ّمع من أجل اإلنطالق إلى العشاء
(يرجى احترام الوقت المح ّدد إذ أن الرحلة إلى مكان العشاء ستكون
بواسطة باخرة للنقل العام)
التج ّمع في ردهة الفندق أوتيل رايزن Hotel Reisen

الساعة السادسة

انطالق الباخرة إلى فييدير هول مارنا  Fjäderholmarnaوهي جزر
من أرخبيل ستوكهولم

الساعة السادسة والنصف

عشاء

المكان

الساعة الثامنة والنصف

Fjäderholmarnas Krog :

اإلنطالق بالباخرة نحو المدينة القديمة
(يرجى أيضا ً اإللتزام بالوقت المح ّدد)

الثلثاء في  72أيار/مايو 7102

الساعة العاشرة إال ربع

إنطالق الباص من الفندق أوتيل رايزن

التج ّمع في ردهة الفندق

الساعة العاشرة

زيارة إلى هامربيس يوشتاد Hammarbysjöstad
وهو ح ّي من العاصمة استوكهولم نجح في فرض شروط بيئية صارمة
على المباني والمرافق التقنيّة وحركة السير ،بما فيها جولة سياحية مع
دليل مرشد إلى داخل الح ّي

المكان

GlashusEtt :

الساعة الثانية عشرة إال ربع

اإلنطالق بالباص نحو مقرّ البلدية

الساعة الثانية عشرة

لقاء مع نائب رئيس البلدية السيد بير أنكرسيو Per Ankersjö
(من حزب الوسط) وهو من شعبة البيئة الحضرية في مدينة استوكهولم

المكان  :مق ّر البلديّة
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الساعة الثانية عشرة والنصف

غداء بدعوة من السيدة مارغريتا بيورك Margareta Björk
(من الحزب المعتدل) وهي رئيسة مجلس مدينة استوكهولم

المكان  :مق ّر البلديّة

الساعة الواحدة والربع

زيارة مع دليل مرشد إلى البلدية

الساعة الثانية إال ربع

عودة إلى فندق أوتيل رايزن
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