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الثالثاء  71آب 0207
خبر صحفي
حضور وزير الخارجية موتيجي مراسم افتتاح المركز الفلسطيني لتطوير وازدهار األعمال  ،ومدينة أريحا
الصناعية الزراعية ( )JAIPو مشروع تغطية لحماية وعرض فسيفساء قاعة الحمام الكبير في قصر هشام

اليوم  71آب  ،الساعة  0022مساء من التوقيت المحلي ( 71آب ،الساعة  0022مساء بتوقيت اليابان) ولمدة
 02دقيقة تقريبا ،حضر السيد موتيجي توشيميتسو  ،وزير خارجية اليابان ،حفل افتتاح المركز الفلسطيني لتطوير
وازدهاراألعمال في مدينة أريحا الصناعية الزراعية ( ، )JAIPالمشروع الريادي لمبادرة "ممر السالم
واالزدهار" .وخالل زيارة المركز ،قدم له معالي الوزير خالد العسيلي ،وزير االقتصاد الوطني الفلسطيني شرحا
موجزا عن المركز وخدماته .
بعد ذلك  ،في نفس اليوم  ،بدءا من الساعة  0022مساء من التوقيت المحلي ( 71آب ،الساعة  72022مساء
بتوقيت اليابان) ولمدة  71دقيقة تقريبا  ،حضر الوزير موتيجي ،مع معالي الوزيرة السيدة روال معايعة  ،وزيرة
السياحة واآلثار ،حفل افتتاح التغطية لحماية وعرض فسيفساء قاعة الحمام الكبير في قصر هشام  ،الذي دعمته
اليابان (نهاية)
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Tuesday August 17, 2021

PRESS RELEASE
Foreign Minister Motegi’s attendance at the opening
ceremonies of the Palestine Business Prosperity
Center, the Jericho Agro-Industrial Park (JAIP) and
the Protective Shelter of the Great Bath of Hisham's
Palace
On August 17, commencing at 3:30 p.m. (local time; on August 17, 9:30 p.m.
JST) for approximately 15 minutes, Mr. MOTEGI Toshimitsu, Minister for
Foreign Affairs of Japan, attended the inauguration ceremony of the Palestine
Business Prosperity Center at the Jericho Agro-Industrial Park (JAIP), Japan
‘s flagship project of “Corridor for Peace and Prosperity” initiative. He was
briefed by H.E. Mr. Khalid Al Osaili, Minister of National Economy of Palestine
during his tour at the center.
After that, on the same day, commencing at 4:00 p.m. (local time; August 17,
10:00 p.m. JST) for approximately 15 minutes, Minister Motegi attended, with
Ms. Rula Maaya, Minister of Tourism and Antiquities, the opening ceremony of
the Protective Shelter of the Great Bath at Hisham's Palace, which Japan has
supported under "the Project for the Construction of the Protective Shelter
and the Presentation of the Great Bath at Hisham’s Palace".
(END)

