
 إدارة االعالم واالتصال
 

 مذكرة إعالمية

 7332يناير  03و  03الدورة العادية الثامنة والعشرين لمؤتمر االتحاد االفريقي سيعقد في 

 دعوة لممثلي وسائل االعالم 

 

افتتاااالد اةااااادية اةثلمناااال اةيل لاااال داةثءاااا نح ةماااا  م  ي  اااال  مد  د    اااال   الحدث:

 اال حلم األف نقي 

   7302نللن   03االثليح    التاريخ:

 ظه اً  0:33 –صبل لً  03:33   :الموعد

   ق  اال حلم االف نقي –قلعل نيلس ن  لنانال ةلجلسل  اةثل ل    المكان:

 ي  ل  مد  د    ل  اةاد  أعضل  اال حلم االف نقي  :الحضور

 اةفثلةيل  اةهل ل ة  لئل االعالم:

   ص ية جملعيل ة   ل  اةاد  داةح   ل 

 :االف نقي اةتلةي ءمل   ا م افتتلد قمل اال حلم 

 األف نقي اال حلم  ف ضيل ف قل  ثزفه األف نقي اال حلم نءيا 

 األف نقي اال حلم  ف ضيل يئيسل زد ل، مال يلي ن   لزانل اةاكت ية  ثلمة كلمل 

 اةمتحاة ةأل م اةثلم األ يح ج  ي نس، أدةيفي ا مد  لن نل أنط ني  اةسيا  ثلمة كلمل 

 ةملظمال  اةتلفيذنال اةلجلال ديئايس فلساطيح مدةال يئايس عبال،،  حما م اةسايا  اثلمة كلمال

  اةفلسطيليل اةتح ن 

 داةاا ئيس   ءاالم جمه يناال يئاايس إنتلاا ، منبااي إمينااس اةساايا ةفخل اال االفتتل ياال اة لماال

 األف نقي ةال حلم دالنته اةملتهيل

 األف نقي اال حلم إةى ا بيتل هلشم   ةفل   سليم  

   يئاايس اال حاالم االف نقااي داالعضاال  االئاا نح ةهيماال اةم تاا   ااح قباال إعااالن نتاالئت انتخل اال

 عميا اةسلك اةا ل  ل ي األف نقي

  كلمل اةقب   ة ئيس اال حلم األف نقي اةجانا 

 " :تسخير العائد الديمغرافي من خالل االستثمار في الشبابإطالق اةءثلي" 
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  يح فااااي انتخل اااال  قياااالمة  اااايلظ  ي  اااال  اةاااااد  داةح   اااال  ئااااال  جلساااال هم اةتااااي  سااااتم  ةياااا

  ف ضيل اال حلم االف نقي اةتلةيل: 

 

 انتخل ل  يئيس  ف ضيل اال حلم االف نقي  .0

 انتخلب نلئ  يئيس  ف ضيل اال حلم االف نقي .7

 

الدددددعوة مولوددددة لوسددددائي االعددددالم لتغ يددددة مراسددددا افتتددددا  الدددددورة العاديددددة الثامنددددة 

  03:33يناير عند الساعة  03والعشرين لمؤتمر االتحاد االفريقي بتاريخ 

 

يتعددين ع ددص الصددحليين الوىددول إلددص مكددان عقددد القمددة مبكددراق ع ددص اال ددي سدداعتين  بددي 

 افتتا  االلتماع. 

 

 يرلص االتصال:  لالستلسارات االعالمية ،

يقااام  - 00 77 551 11 251هااال  :  – ف ضااايل اال حااالم االف نقاااي  –يئااايس قسااام االعاااالم  –ا اااتي  ازا  ااالن   

 yamboue@africa-union.org  نا اة ت دني :   –( 7552مائلي )

  

  قع اة ت دني:  – union.org-DIC@african  نا اة ت دني:  – ف ضيل اال حلم االف نقي  –إماية االعالم داال صل  

www.au.int  إثي  يل -أمنس أ ل ل 

 

  ل ث نل على:

 .com/AfricanUnionCommissionhttps://www.facebookفيس   ك: 

  https://twitter.com/_AfricanUnion  نت :

  https://www.youtube.com/AUCommissionن  ي ب:

 

 http://www.au.int ةلمزنا على: 
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