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مذكرة إعالمية
الزيارة الرسمية لوزير الخارجية الصيني معالي السيد وانغ يي إلى مفوضية االتحاد االفريقي
مراسم تسليم مركز الخدمة المتكاملة
الحدث:

الزيااا ال اليةاااستش لسالدااا ا الر لاااش
لفوضتش االتح د االفييق

ياااي الع ايتاااش الااااتي لىااا ل الااااتر ا ااا يااا

أهم الفعاليات للتغطية االعالمية:
يااااي الع ايتااااش الاااااتي
 يلاااااش افلل يتااااش يلحاااارر فتداااا لالداااا ا الر لااااش
لفوضتش االتح د االفييق .
 صوال لا فحش للسائولتن االثيتن أل م ق عش تلاون ل ريال.
 ي ال لوقع لدي ع ليكز العرلش السلك للش يفل اللالتم

لااا

ا اااات

الموعد:

الجسىش  4 -يي يي  ، 9102ابلراء لن الا عش ( )0011الا بىش صب ي ً.

المكان0

ق عاااش السااارتسيا الاااا ي اال لااا  -ليكاااز االتحااا د االفييقااا للسااارتسيا الجريااار  -لقاااي
االتح د االفييق .

الهدف0

ياااااي الع ايتاااااش لب ي ااااا لاااااع لىااااا ل ا ااااات
ةاااااتجيش لالدااااا ا الر لاااااش الااااااتي
لفوضااتش االتح ا د اإفييق ا لوة ا فق ا لحساار يااوذ اللقاارم الااذش تاام ياايا ليااذ قسااش بكااتن
 9102لسيلاااار اللىاااا ن الاااااتي ا فييقاااا  .لاااان السلوقااااع أن يىقاااار الزعتساااا ن لح دثاااا
ثي تاااش ياااوذ قخااا ي لعللفاااش قبااال اللويااال لااا ق عاااش السااارتسيا الاااا ي اال لااا لىقااار
ايلسااا ع لاااع كبااا ا الساااار لتن بسفوضاااتش االتحااا د اإفييقااا لاااائولتن لااان اال ايتاااش
يسدواياااش الااااتن الداااىبتش .بىااار االيلسااا ع  ،ةاااتيلقلون لااا الااارام ااا ام ق عاااش ل اااريال
الللق صوا السا فحش.

خلفية0
موقع مشروع مركز الخدمة المتكاملة
بيااا ءا ً علااا لبااا دال لفوضاااتش االتحااا د اإفييقااا إ دااا ء ليكاااز العرلاااش السلك للاااش بدااار تلبتاااش لل لب تدااا
العرلتاااش  ،اااااك يكولاااش ثتوبتااا ق ىاااش اام بساااا يش  000111للاااي ليباااع ،فااا ال اااي الداااس ل
لااااان فيااااا ء االتحااااا د ا فييقااااا  ،افقاااااك يكولاااااش الااااااتن علااااا تسويااااال السداااااي ع تااااااستسل دااااا ل
تجدتاااز  .لداااي ع ليكاااز العرلاااش السلك للاااش عبااا ال عااان لبيااا للىااارد ال وابااا  ،يلكاااون لااان  3وابااا
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ااااا ب ااااااف  ،بساااااا يش يس لتاااااش قااااارا ( )16170.74للاااااي ليباااااع  ،تلس ااااال العااااارل
للسدي ع ف :






الي تااااااتش

ك فلتيياااا يري ااااش للسااااو فتن  /السياااار بتن  ،ق عااااش ىاااا م باااااىش  0011لقىاااار  ،يلخااااسن ايخاااا
لي قش لعرلش كب ا الدعات .
ليكز االعلس د.
أاشتف.
ليكز ال ب عش.
السعزن الي تا

الدددددعوة موجهدددد لممثلددددي وسددددا ل االعددددالر لتغطيددددة زيددددارة مستشددددار الدولددددة الصددددينية ووزيددددر الخارجيددددة
معالي السيد وانغ يي.
يتعددديل علدددى الصدددحفييل الولدددو ق دددل السددداعة  )0:77السدددا عة لددد اسا ي لتسدددهيل إدارة مشددداركتهم خدددال
زيارة مركز الخدمة المتكاملة.
لالستفسارات االعالمية  ،يرجى االتصا على:
السيد جما اسمد كرار
لو ف اتا ذ  -داال االعالم االتا ذ  -لفوضتش االتح د االفييق
بيير الكلي GamalK@africa-union.org 0

السيدة افراح ثا ت
داال االعالم االتا ذ  -لفوضتش االتح د االفييق
تف -+251-911200922 0بيير الكلي Thabitma@africa-union.org 0
للمزيد مل المعلومات  ،يرجى االتصا :
داال اإعااااااالم االتااااااا ذ – لفوضااااااتش االتحاااااا د ا فييقاااااا – بيياااااار الكلي اااااا  – dic@african-union.org 0لوقااااااع
الكلي  www.au.int 0أدي أب ب – ثتوبت .
تا عونا:
فت بوكhttps://www.facebook.com/AfricanUnionCommission 0
تويليhttps://twitter.com/_AfricanUnion0
يوتتوبhttps://www.youtube.com/AUCommission0
للسزيرhttp://www.au.int 0
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