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عالمهم...
كلماتهم
جمعية
إنقاذ الطفل
رزمة اإلتصال
والتواصل
المميزة التي عاشها
كثيرة هي األوقات
ّ
األطفال الصغار والتي ُطبعت في
ذاكرتهم .على أمل أن يتمكّنوا ،فيما هم
أن
ً
يكبرون ،من تذكُّر ولو
بعضا منها .وبما ّ
هذه األوقات التي أمضيناها مع األطفال
قررنا في جمعية إنقاذ
ٌ
هي أوقات
ثمينةّ ،
الطفل االحتفاظ بها في يومياتنا.
في العام  ،2017تمكّن األطفال
من مشاركة قصصهم مع عائالتهم
ّ
ومعلميهم وأصدقائهم ،ومع الوطن
والخارج .لقد أخبرونا عن مشاعرهم
،أحالمهم ،مخاوفهم واألمور التي تمتّ عوا
بها .من شمال لبنان حتى جنوب أميركا،
من شرق البقاع إلى أقصى شرق آسيا،
تمكّن العالم بأسره من القراءة عن هذه
األحالم ،المخاوف ومشاهدتها.

هذه القصص ال تزال مستمرة.
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في الصحف
وعلى شاشة
التلفزيون
عاما مليئً ا
كان العام ً 2017
بالظهور اإلعالمي لجمعية إنقاذ
الطفل والتي تم من خالله إيصال
قصص األطفال إلى العالم
الخارجي على شاشات التلفزيون
وفي طيات الصحف وعلى عدد
هائل من صفحات مواقع التواصل
االجتماعي.
في هذا العام ،شهدت نشاطاتنا
على وسائل اإلعالم ووسائل
ملحوظا،
ً
تزايدا
التواصل االجتماعي
ً
تم االستماع إلى
مما يعني أنّ ه ّ
األطفال بشكل أكبر .وقد شكّل
انتصارا لكل من يؤمن
هذا األمر
ً
بحق األطفال األساسي في
ّ
االستماع إليهم .كما جرت تغطية
نشاطاتنا ورسائلنا عبر أكثر من 50
منبر إعالمي لبناني وإقليمي
وعالمي بما فيه محطات التلفزيون
والراديو والصحف والمواقع
اإللكترونية.

إليكم بعض األوقات
المفضلة لدينا التي نُ شرت
على وسائل اإلعالم في
هذا العام المليء باألحداث.

جيما تشان في ست سنوات من الحرب السورية
المقابلة مع جيما تشان في مجلة فوغ

الشرور الضرورية لعمل األطفال السوريين في لبنان
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هافينغتون بوست

بصمتي شعلة األمل
اآلن  -برنامج تلفزيوني

عمل األطفال في لبنان
مقابلة PRI -

صوتي مهم ايضا
مقابلة MTV -

وقعتها جمعية إنقاذ الطفل مع وزارة العمل في لبنان
مذكّرة التفاهم التي ّ
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لبنان The Daily Star -

عمل األطفال في طرابلس لبنان
مقابلة LBCI -

صوتي مهم ايضا
جريدة L’Orient le Jour -

مقــال في مجلة
بريجيت األلمانية

...عالمهم
كلماتهم
10 | SAVE THE CHILDREN | COMMUNICATIONS AND MEDIA WORK

ما هي أكثر منشوراتنا مشاهدةً على مواقع التواصل االجتماعي؟

طاقم العمل على
شاشة التلفزيون
من المالجئ حيث كانوا يعيشون ومن الصفوف حيث كانوا يدرسون إلى
مزارع البطاطا التي باتت مكان عملهم ،استطاع هؤالء األطفال إيصال
مهم َة إيصال الصوت
أصواتهم من خالل أشخاص أخذوا على عاتقهم
ّ
والصورة .فكان صوتنا هو صوتهم.

 129Kمشاهدة  1.1K /تفاعل  36 /مشاركة

 106Kمشاهدة  1.2K /تفاعل  35 /مشاركة

 789Kمشاهدة  7K /تفاعل  953 /مشاركة

كما قلتم...
القصة
لن يتمكّن أحد قط من إخبار
ّ
بطريقة أفضل منهم .فالحكايات
حكايات
ٌ
التي نقوم بمشاركتها هي
رواها أشخاص من كل األعمار
والرحالت.كيف هربوا بأعجوبة
إلى مالذ آمن وكيف كافحوا
ظل ظروف
لتدبر أمورهم في ّ
ّ
توقهم إلى
فضال عن ِ
قاسية،
ً
وعزمهم على جعل
ِ
تحقيق النجاح
ألطفال
هذا العالم مكانً ا أفضل
ٍ
يشبهونهم.

ونحن بدورنا نُ َحيي كل من
يدافع عن حقوق األطفال
ويكافح من أجل خلق عالم
أفضل لهم.

أين هي نيفين
اليوم؟

أيضا
صوتهم مهم ً
عندما رأت نيفين أن الوقت قد حان لإلستماع إلى األطفال ،قررت أخذ المبادرة
وتشكيل فريق مع مجموعة من الشباب من خلفيات وثقافات مختلفة للمشاركة في
مؤتمر «حقن يعبروا عن رأين ...ونسمعلن»  ،وهو حدث وطني جمع السياسيين
وصانعي القرار الذين استمعوا مباشرة الى األطفال والشباب الذين عبروا عن عن
اليومية التي يواجهونها.
التحديات
ّ
وهذا ما قالته نيفين:
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بعد نجاح نيفين وأصدقائها في
إيصال أصوات األطفال في لبنان،
تمت دعوتهم للمشاركة في حلقة
ّ
نقاش أخرى في األردن بعدما
ناقشوا حقوق الطفل مع وزارة
اللبنانية .ويا
الشؤون االجتماعية
ّ
شرف لنيفين ،طالبة
ٍ
له من ِوسام
الحقوق ،بأن تدعى «المحامية
الشابة”.
ّ
أتيت إلى هنا مع أصدقاء لي من لبنان
ُ
وسوريا وفلسطين .نحن ال فرق بيننا،
هم يملكون الحقوق نفسها التي أملكها.
نحن هنا اليوم لنقول أنّ ه مهما كان المكان
يحق لك كاطفال الحصول
ّ
الذي أتينا منه،
على الحقوق نفسها».
أيضا حماية
وأضافت قائلة« :يجب ً
إن
وتمكينهم.
األطفال في لبنان
ّ
القوانين التي تحمي األطفال موجودة
ولكن علينا أن نضمن تنفيذها”.
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صديقات ثالث
بكد
يعملن ّ
نادرا ما ّ
تكلمت حميدة وزوجة أخيها،
ً
ً
سابقا ،غير
مريسيليا ،مع فاطمة
جمعهن
تبدل بعد أن
ّ
أن الوضع ّ
ّ
مشروع تطوير المهارات المنزلي،
ُ
صداقة
ً
في شمال لبنان فبدأن
تخطت حدود العمل.
ّ

لحن التعافي
حي ًة من تحت األنقاض
تم انتشال راما ّ
ّ
بعدما ضربت غارة جوية منزلها في سوريا
 .وهم في طريقهم إلى مكان آمن،
اكتشف والداها أنّ ها تعاني من فقدان
للسمع بشكل جزئي .وأثناء وجودهم
في لبنان كالجئين ،كانت معاناة راما أكثر
خطورة مما اعتقدوا في البداية .ولكن
بفضل التعليم والدعم الوثيق اللذين
حصلت عليهما راما ،استطاعت أن تخطو
الخطوة األولى نحو التعافي النفسي.

تستحق التلحين
ّ
أغنية راما
موسم األعياد
ِ
ب بكم ..في
“جئنا
لنرح َ
ّ
َ
نحن ال نحتفل
...
لماذا
كم
لنسأل
ُ
نزين
ولِ َم ال ّ
األيام
وتسأل
ُ
...
تحلم
أرضنا
ّ
ُ
«أين الشمس الجميلة»
كطفل صغير
أرضي صغيرةٌ ..
ٍ
فأعطونا الطفولة ..أعطونا السالم”...

أين هي راما اآلن؟
تقول راما:
ّ
تعلمت األلوان :األسود ،األحمر،
أحب الحيوانات
البرتقالي ،واألصفر ..وأنا
ّ
والفيلة والعصافير والهررة.
واليوم كنت في الحضانة”...
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ّ
وتتعلم األحرف.
تذهب راما إلى الحضانة
كما حصلت عائلتها على الدعم المادي
كجزء من برنامج إدارة الحاالت في جمعية
إنقاذ الطفل لتمكينهم من تسجيل راما
وأشقائها في المدرسة.

تقول حميدة:
مفيد للجميع؛ ليس
هذا المشروع
ٌ
أيضا .لقد
لي فقط بل لآلخرين ً
ً
جذريا
تغييرا
أحدث هذا المشروع
ً

في حياتنا.
ي صديقات في المشروع
لد ّ
عمل ليس فقط
كن يبحثن عن
ّ
ٍ
ماديا ،بل
عائالتهن
ليساعد َن
ً
ّ
ْ
هن ُمنتِ جات .وقد
ليشعر َن ً
أيضا بأنّ ّ
ْ
ساهم هذا المشروع في تحقيق
رغبتهن”.
ّ

أين هي حميدة
وصديقاتها اآلن؟
أسست الصديقات الثالث ماركة
ّ
بهن وبدأن
الخاصة
«الحنان»
ّ
ّ
الم َربيات والحلويات في
بتسويق ُ
جميع أنحاء القرية وخارجها.

قبل
سقف فوق رؤوسنا
جدا لدرجة أنّ هم
أصبح جابر وعائلته يائسين ً
حد تعبير جابر،
لم يعودوا يتمنّ ون ،على ّ
إال الموت .فالكوخ المؤقت الذي اتّ خذوه
ّ
يوفر الحماية األساسية.
كمأوى لهم لم ّ
ولكن وراء كل ضائقة فرج فكما الحت
شع
غيوم الشتاء الداكنة فوق كوخهم،
َّ
بصيص من األمل.
صباح
ذات
َ
ٌ
ٍ

عالمهم...
كلماتهم

بعد
أين هم جابر وعائلته
اآلن؟
بعد أن حصل جابر على الدعم إلصالح
المأوى ،بدأ يبحث من جديد عن عمل
بعدما اضطر إلى البقاء في المنزل بدافع
الخصوصية
القلق جراء حالة الكوخ وانعدام
ّ
واألمن.

تم تثبيت
أن ما حصل معنا أعاد إلينا األملّ .
كنا ننتظر الموت غير ّ
تم تركيب الشبابيك
كما
الهشاشة،
غاية
في
السقف بعد أن كان
ّ
أيضا بعدما أمضينا
واألبواب وتبليط األرض .وأصبح لدينا مغسلة ً
الصيف ّ
خارجا.
كله نغسل
ً
أشهرا عديدةً
كبيرا بالنسبة لنا .فقد أمضينا
فرقا
ً
أحدث هذا التغيير
ً
ً
ويطلب منا المغادرة .لقد
قذرة
أماكن
في
نعيش
نتنقل،
ّ
ونحن
ُ
مستقرة”.
فقدنا األمل بالعيش حياة
ّ

لم يقتصر األمر على ّ
تعلم المواد
أيضا على تحسين مهاراتنا
الصعبة بل ً
في استخدام الحاسوب باإلضافة إلى
مشاركتنا في برنامج تدريب على الخياطة.
ّ
لتعلم مهارات جديدة القدر نفسه
فقد كان
من األهمية”.

اإلبداع سبيل للنجاح
مسبقا،
ً
صف جرى تجميعه
جالسة بين مجموعة من الفتيات داخل
ً
كانت ريهام
ّ
قصة
فيلما
وكانت عيناها شاخصتين إلى الشاشة فيما هي تشاهد
وثائقيا ُيخبر ّ
ً
ً
فتاة معروفة باسم مالال يوسف زاي قامت بافتتاح المدرسة نفسها التي تلتحق بها
ريهام هذه اللحظة لن تنساها ريهام طوال حياتها.
تخرجت ريهام من مدرسة جمعية «كياني» ،حصلت على أعلى عالمة بفضل
عندما ّ
يتم إتباعها في الصفوف.
التي
اإلبداع
ثقافة
ّ
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تقول ريهام:
أصدق ما
عندما ُأعلنت النتائج النهائية ،لم
ّ
حققت المرتبة األولى في
سمعت .لقد ّ
مدرستي والمرتبة الـ 62في البقاع.
كل ذلك بفضل المعلمات اللواتي حرصن
ّ
نتعلمه حتى ولو استغرق
أن نفهم كل ما
وأسابيع .وقد جعلنا ذلك نشعر
اما
َ
ذلك ّأي ً
أداء أفضل.
ونقدم
باالرتياح
ً
ّ

أين هي ريهام اآلن؟
تدرس ريهام اآلن في الثانوية بعدما
حصلت على الشهادة المتوسطة الرسمية
للصف التاسع .والتحقت أختها الصغرى
بالمدرسة وتريد اآلن أن تسير على خطاها.
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قائال:
يعتزم نور
ً
كان الصبر سالحي الوحيد .لقد مضى
عدة أشهر .أما اآلن فقد حان
على ذلك ّ
الوقت للبدء بحياة جديدة وخوض تجربة
ّ
بالقوة وأنا
أتحلى
جديدة .أنا أحاول أن
ّ
بأن رحلتي لم تنته هنا.
واثق ّ
لمدة  12ساعة
أعمل
كنت
البداية
في
ّ
يوميا وفي كل أنواع األعمال مثل الدهان
ً
أيضا كنادل
والبناء والنجارة .وقد عملت ً
ادخار
كل ليلة أحد .كل ذلك كي أتمكّن من ّ
بعض المال للمدرسة.
ّ
أتحلى بما يكفي من
أنا واثق أنّ ني
وأفرح
حلمي
ق
سأحق
ّ
والعزم
اإلرادة
ّ
أهلي.
وأتخرج وأحصل
الجامعة
إلى
أذهب
أريد أن
ّ
على شهادة الماجستير .أريد أن أسافر.
أريد أن أطير”.

تخطي الصعوبات
خسر نور أعزّ األشخاص على قلبه في غضون سنة واحدة .توفيت
والدته جراء قذيفة أصابت منزلهم في سوريا قبل عشرة ّأيام فقط
شهرا حتى
أحد عشر
ً
من مقتل والده في قذيفة أخرى .ولم يمض َ
أيضا في أعمال العنف.
خسر أخاه ً

أين هو نور اآلن؟

نفسه يعيش لوحده غير أنّ ه لم يسمح
انتقل نور إلى لبنان ووجد
َ
لألحزان بأن تحبطه ،بل اتّ سمت معركته من أجل تحقيق مستقبل
بسمات النصر.
أفضل ِ

المادية التي تمكّنه من
يتابع نور تعليمه العالي وقد حصل على المساعدة
ّ
يوفق بين قيامه بأعمال بسيطة وبين الدراسات
إكمال مسيرته .وهو اآلن ّ
حقيقة.
ً
الشاقة .كما يأمل بأن يذهب إلى الجامعة ليجعل من حلمه وحلم أهله
ّ
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نشر األخبار
أولئك الذين زاروا برامجنا من مختلف انحاء
العالم ليختبروا عملنا على األرض .إليكم
مميزين نفتخر
بعض الشهادات من زوار
ّ
بأن ندعوهم داعمين.

لقد قمنا بزيارة جمعية إنقاذ الطفل
الممولة من معونة
التي تدير البرامج
ّ
المملكة المتحدة ،وذلك بهدف تلبية
االحتياجات اإلنسانية واإلنمائية للعائالت
واألشخاص الذين هربوا من أعمال
العنف .وقد ساهمت المعونة في
صالحة للسكن من
ً
ترميم المنازل لتصبح
أجل عائالت الالجئين وأطفالهم الصغار،
تم
إضافة إلى مخيمات الالجئين التي ّ
المقبل
تجهيزها لفصل الشتاء القارس ُ
مع التصليحات وتدابير مكافحة الحرائق
ضخ المياه
ّ
الممولة باإلضافة إلى محطة
ّ
المرممة لتوريد مياه نقية وموثوق بها
ّ
لـ 40,000شخص”.
ما كتبه جورج فريمان خالل زيارته لبرامج
جمعية إنقاذ الطفل في لبنان في تشرين
الثاني  /نوفمبر.

جورج فريمان
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ويأسا/حالة يرثى
التقيت بهم في أكثر الحاالت قسوةً
ُ
كان األطفال الذين
ً
يتلقون الدعم الذي يحتاجون
ّ
لها ولكن مع مساعدة جمعية إنقاذ الطفل ،باتوا
أن األطفال قادرون في أغلب
إليه لتحقيق مستقبل أفضل .لقد أراني كينان ّ
األحيان على التعافي بسرعة إن حصلوا على الدعم المناسب”.
ردة فعل جيما تشان بعد التقائها بكينان ،البالغ من العمر  7سنوات ،وعائلته
قبل مرور  6سنوات على األزمة السورية.
تيو كالرك

زرت المدرسة
كثيرا عندما ُ
ذهلت
ُ
لقد
ً
وبعض الصفوف لالطالع على النشاطات
هن الفتيات اللواتي يرغبن
فيها .هؤالء ّ
زو ْدن
في الذهاب إلى المدرسة حيث ُي َّ
ّ
يتعلمن المواد باللغة
هن
بالتدريبّ .
مثل رائع عن العمل الذي
ٌ
اإلنكليزية .إنّ ه
تقوم به جمعية إنقاذ الطفل هنا على
أرض الواقع لمساعدة هؤالء الفتيات
هرب َن من أعمال العنف في
اللواتي ْ
سوريا”.
تيو كالرك في زيارتها لمدرسة «كياني»،
المدعومة من جمعية إنقاذ الطفل.

مريم فراج

ّ
حق
التعلم فهو ٌّ
الحق في
ّ
لدى كل طفل
ويعتبر
أساسي من حقوق اإلنسانُ .
ّ
جدا لمستقبل هؤالء
التعليم
مهما ًّ
ًّ
يتلقوا التعليم
ّ
األطفال .لذلك عليهم أن
ّ
يتعلموا
اآلن ،ال في وقت الحق .فإن لم
ّ
وستؤثر
اآلن ،ستكون الخسارة جسيمة
على األجيال المقبلة .ويقع على عاتقنا
جميعا واجب تقديم الدعم”.
ً
تدعو مريم فراج ،مديرة فريق المسؤولية
اإلجتماعية في  MBCاألمل إلى حصول
ّ
التعلم.
حقهم في
األطفال على ّ
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جيما تشان

هي فكرة ولدت من اليأس،
غيرت مستقبل سلطان
لكنها ّ
ً
عاما
إلى األبد .صاحب الـ11
وطرق باب جمعية إنقاذ
الطفلل الدولية “ أريد أن
ّ
أتعلم...لم أعد أريد أن أعمل”.

قصة العام

ً
جريئا وأخذت قرار التغيير
سلطان :كنت
سلطان* طرق باب جمعية إنقاذ الطفل ،وما كنا لنخذله.
ً
معتادا
متأمال الرصيف حيث كان
يجلس سلطان في الباص ،ينظر خارج النافذة
ً
على بيع العلكة والمحارم .اليوم ،يذهب سلطان الى المدرسة وليس الى
العمل.

ً
سابقا
“ لقد كنت أرى
األطفال في الباص،
اليوم إنضممت إليهم”.

متابعة حثيثة من فريق إدارة
الحاالت في الجمعية ساعد
سلطان ووالدته في الحصول
على مدخول يساعد العائلة،
واألهم أنهم ساعدوا سلطان
في الحصول على مقعد
في إحدى برامج التعليم غير
النظامي التابع للجمعية.
غير حياته بنفسه ،قدومه الى
«لقد ّ
الجمعية لم يكن صدفة ،هو أراد الدخول
ً
جيدا أنه
الى المدرسة وقد كان يعلم
بإمكاننا مساعدته» ،تقول جوزيت كاصوف
من جمعية إنقاذ الطفل الدولية.

لقد أخبرت والدتي أنها ستكون المرة
األخيرة التي أذهب فيها إلى العمل .في
ذلك اليوم ،لم أبع جميع علب المحارم
الورقية التي كانت معي ،قمت بإعطاء كل
ما تبقى إلى المحتاجين”
في يومي المدرسي الثاني ،طلبت مني
مرة واحدة ،
المعلمة ان أكتب السطر ّ
ولكنني كتبته مرتين”!
يقول سلطان أن هناك الكثير من األطفال
الذين يجبروا على االنخراط في سوق
ً
أيضا أن مصيرهم بين
العمل .لكنه يقول
أيديهم.

رسالته واضحة ً
جدا “إلى كل األطفال
مثلي :توقفوا عن بيع العلكة ،وإذهبوا
إلى المدرسة ألن مستقبلنا هناك”

من هو سلطان
إعتاد سلطان على بيع المحارم الورقية
وعلب العلكة لمساعدة عائلته وإعالتهم
ً
ماديا .كان يقضي ساعات طويلة في
ً
ماشيا على قدميه ،وال يعود إلى
الشوارع
ً
احدا لن يمر بعد
منزله ،إال عندما يتأكد ان
اآلن.
فريق جمعية إنقاذ الطفل الدولية إستجاب
لنداء سلطان ،وذلك بدعم من مكتب
السكان والالجئين والهجرة بوزارة الخارجية
االميركية ،حيث تم توفير مساعدات نقدية
فورية حتى تتمكن أخواته الثالث من
الحصول على الدواء الذي يحتجن إليه .كما
ساعدت والدته رغدة * على إيجاد عمل
مؤقت أثناء البحث عن فرصة عمل جديدة.
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بعض من موادنا الرائعة
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معلومات عامة  /التريفيا
01

تم تأسيس جمعية إنقاذ الطفل في لبنان؟
متى ّ

02

ما اسم الطفل الذي يظهر في شعار جمعية
إنقاذ الطفل؟

03

أسس جمعية إنقاذ الطفل في العام 1919؟
من ّ

04

في كم بلد تعمل جمعية إنقاذ الطفل؟
حقة أم غير
«كل الحروب ،سواء كانت ُم ّ
ّ
من قال،

05

محقة ،آلت إلى الدمار أو إلى االنتصار ،فهي
ّ

06

أين افتُ تح أول فرع لجمعية إنقاذ الطفل؟

07

فرعا لدى جمعية إنقاذ الطفل في لبنان؟
كم ً

ضد الطفل»؟
شن
حروب تُ
ّ
ّ
ٌ

150 ,102 .10
ِ .09علْ ُمن مستقبلنا

08

 .08إعادة كتابة المستقبل
وشمال لبنان
 .07ثالثة :البقاع وبيروت
 .06فايف ،اسكتلند

09

ما كانت أول حملة عالمية لجمعية إنقاذ الطفل
في العام 2006؟
ما كان اسم حملة جمعية إنقاذ الطفل في لبنان؟

 .05إغلنتين جب
120 .04
باكستون

10

كم عدد األطفال الذين استطاعت جمعية إنقاذ

الطفل الوصول إليهم في العام 2017؟

 .03إغلنتين جب ودورثي
 .02شارلي براون
1953 .01
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ً
دائما بأهمية الجهود
إن الذهاب الى الميدان ومقابلة األطفال الرائعين يذكرنا
التي نقوم بها مهما كان حجمها وأهمية نشاطنا اإلنساني .إن من واجبنا
االستماع الى أصوات هؤالء االطفال ،الكتابة ،المناصرة ومحاولة التأثير لتحسين
واقعهم وتأمين مستقبل أفضل لهم”.
علياء عواضة ،مديرة اإلعالم والمناصرة والتواصل
أنا أحاول إخبار قصص هؤالء األطفال من خالل عدسة الكاميرا ،فهي أداتي
لمواجهة الفقر والظلم .وفي الوقت نفسه ،تتيح لي العدسة الجمع بين
الجمال ،قوة األطفال وسعادتهم في لقطة واحدة”.
المتعددة
نور الهدى وحيد ،مسؤولة اإلعالم الرقمي والوسائط
ّ
يتحدثون عن ألعابهم
إنها لمتعة خاصة أن نجلس ونستمع إلى األطفال
ّ
المفضلة ،أحالمهم ،وماذا يريدون أن يكونوا في غضون عشر سنوات .إن
كل قصة يرويها هؤالء األطفال مميزة وخاصة ً
جدا”.
أحمد بيرم ،منسق اإلعالم والمناصرة والتواصل

مكتب بيروت القطري

مكتب البقاع

بيروت ،االشرفية
ساحة سوديكو ،بلوك  ،Bالطابق األول
+961 (1) 614680 /1/2/4/5/6/9

زحلة ،حوش األمراء ،شارع ستارغيت،
مبنى معهد  ،CETالطابق الثالث
+961 (8) 813117

مكتب بيروت الميداني

مكتب الشمال

بيروت ،االشرفية
ساحة سوديكو ،بلوك  ،Aالطابق الثاني
+961 (1) 614680 /1/2/4/5/6/9

عكار ،كويخات
قطعة رقم  ،356مبنى خالد الحايك
+961 (6) 695761
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