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  بعد السالم اجلميل

  اعالم � 

نا هستك اْونار زائرين  Tour Operatorsمنظور شده ان�  فيض حسيين ان�رنيشنل  

واسط� النجف االشرف ان� كربالء معلى ما   Facilitiesان� بيجي  Accommodationمؤمنني نا 

  ارو اْپوا ما اْوA ؛ فيض حسيين ين عمارتو ؛ ان� حسب االمكان ; سگال زائرين ن� امها اُت

عظمة ن الوزارة السيفية املمHائHجتها و بHسگالنا نزديك ا ادام اهللا ب MValid                                          

                           ن� مد نظر راكهتا هوا  Requestين     Tour Operatorsمثال شريف ؛ ، ; سگال 

نا هستك اْونار زائرين ن� اختيار  رهس� �  Tour Operatorsمنظور شده � ان فيض حسيين

                ما كرHotel ،  A ما كرA يا   فيض حسيين عراق ين عمارة  Accommodation  -; سگال

جوئي� ؛ امي   OWNي فيض حسيين عراق نا هستك يا  Transportمثل موائد ان� } ; 

   .كس�اختيار كري س
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  جديد نظام اْ مثل رهس�

 Accommodation موائدموائدموائدموائد        Transport  حبحبحبحب/لوازم لوازم لوازم لوازم        Online 

Module 

  فيض حسيين عراق  ١
فيض حسيين 

  عراق
فيض حسيين 

  عراق
440$    

Per head 
11 Days  

I want 

Accommodation 

٢  HOTEL 
فيض حسيين 

  عراق
 فيض حسيين عراق

30$ 
Per Head 

185$    
Per Head 
11 Days  

I don’t want 

Accommodation  

٣  HOTEL  OWN  OWN  27$ 
 Per Head  

I don’t want 

Accommodation. 
Add in Comments 
Column: I DON’T 

WANT MAWAID  

        فيض حسيين عراق نا ذريعة     Iraq Visaن� الزم رهس� �  Tour Operatorsما   Categoryاْ تين� 
  ،كراوA } سي 

  ApprovalكرA ان�  Group createپر   Tour Operators  - Online Moduleما  Category اْ تين�
  ،كراوTickets    A} حاصل كيدا بعد

  ،ما اْونار زائرين ن� زيارة كراواين ذمه داري فيض حسيين عراق ين رهس�  Categoryاْ تين� 

ما   Hotels}موكالوا ما اْيو ؛ ، ; Listيك نو ا  Hotelsالنجف االشرف ان� كربالء معلى ين مناسب 
  ائي امي كوشش كروو، Accommodationزائرين نو 

Substandard Hotels             ما زائرين ن� ما زائرين ن� ما زائرين ن� ما زائرين ن�Accommodation        Aاْو b  اْپوا ماAاْو b  اْپوا ماAاْو b  اْپوا ماAاْو b  امي سگال ن� تأكيداً اعالم اْپوا ما ،
  .كروا ما اْوA ؛ 

15((((هـ  هـ  هـ  هـ  ١٤٣٦١٤٣٦١٤٣٦١٤٣٦ذي العقدة احلرام ذي العقدة احلرام ذي العقدة احلرام ذي العقدة احلرام ١١١١اْ مثل  جديد نظام     
th

August 2015((((    سيApply   اس�. 

  والسالم  
 ط ععبد سيدنا 

 


