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 دعوة لوسائل اإلعالم

لألطراف  االستشارية للوحدة السادس الوزاري االجتماعاليابان  خارجية وزير كونو تارو سيعقد السيد

 واالزدهار". السالم ممر" لمبادرة  (وفلسطين  إسرائيل ، األردن ، اليابان)األربعة 

 عن تعلن أن وممثلية اليابان لدى فلسطين إسرائيل في اليابان سفارة األردن، في اليابان سفارة كل من سر  وت

 األربعة لألطراف االستشارية للوحدة السادس االجتماع إلى كونو تارو الياباني الخارجية وزير حضور

 .2018 أبريل 29 في"  واالزدهار السالم ممر" لمبادرة

 نائب ، أندو توشيهيد السيد هسيرافقحيث  صحفيا بيانا كونو الخارجية وزير سيعقد االجتماع، اختتامفي و

 يعقدوس. كونو الخارجية وزير باسم الرسمي المتحدث وسيكون الخارجية، لوزارة اإلعالمي السكرتير

 .الخارجية لوزير الصحفي المؤتمر عقبالسيد أندو لقاًء صحفياً موجزاً 

   :األحد( 2018 - 4 -29التاريخ( 

  مساًء( 6:10وقت اإلجتماع: السادسة مساًء )لن يسمح الدخول لمن يحضر بعد الساعة 

  الطابق الرابع ، كيمبينسكي إشتار البحر الميت1المكان: الرسا ، 

 النشاطات اإلعالمية  أثناء اإلجتماع 

 الوقت المناسبة

 ( الكلمة الترحيبية من قبل وزير خارجية اليابان للبلدان المشاركة 1

 * يجوز لكل مؤسسة إعالمية إحضار كاميرا واحدة فقط 

19:25-19:30 

 ( البيان الصحفي للوزير كونو2

 * لكل دولة مشاركة لها مكانين لكاميرات تلفزيونية وكاميرات صورية

تها الرجاء التنسيق مع نزار أي مؤسسة تلفزيونية ترغب بإحضار كاميرا

 معروف 

nezar@rm.mofa.go.jp   

21:00-21:05 

 (  البيان الصحفي الموجز لنائب السكرتير اإلعالمي 3

 * صور وتصوير تلفزيوني غير مسموح

TBC 

  ال تسجيل له.  بدخول مرافق اإلجتماع من لن يسمح التسجيل المسبق مهم للغاية بحيث 

ظهراً  12قبل الساعة  nezar@rm.mofa.go.jp التالية على البريد األلكترونيرجاًء إرسال المعلومات 

    2018 - 4 - 28السبت  يوم من 

 اسم المؤسسة اإلعالمية: 

 اسم الصحفي: 

 المسمى الوظيفي:

 رقم التلفون النقال: 
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 ية لتسهيل اإلجراءات األمنية الرجاء إحضار بطاقة الصحافة التعريف 

 للتواصل يوم اإلجتماع الوزاري: 

Email: culture@am.mofa.go.jp 

Public & Cultural Section, Embassy of Japan in Jordan 

Tel. No.: +962-6-593-1006 

Ms. Sarah Varouqa, Embassy of Japan in Jordan 

Mobile: +962-79-860-6402 
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