
 Embassy of Japan in Iraq ذ
  العراقسفارة اليابان في 

 
 2017آب  5التاريخ: 

 12الرقم: 

 

 را إىل العراقأو زيارة املستشار اخلاص لرئيس وزراء اليابان السيد كينتارو سونو 

 

 

عاصمة مجهورية العراق را أو يف اخلامس من آب٬ زار املستشار اخلاص لرئيس وزراء اليابان السيد كينتارو سونو  .1

 بغداد.

 

بغداد٬ التقى املستشار اخلاص سونورا برئيس وزراء مجهورية العراق الدكتور حيدر العبادي٬  إىله زيارتخالل  .2

 ووزير خارجية مجهورية العراق الدكتور إبراهيم اجلعفري بشكل منفصل.

 
 

تعزيز العالقات  سبلخالل اللقاءات وجهات النظر مع اجلانب العراقي حول  تبادل املستشار اخلاص سونورا .3

أو الثنائية٬ فضًال عن الشؤون اإلقليمية. وقدم املستشار اخلاص سونو 

أن حيافظ العراقيون والعرقية٬ كما عرب عن أمله  طائفيةبعيدا عن العراقيون بأيديهم عرب توحدهم 

 هود العراق إلعادة اإلعمار.جلرا استعداد اليابان الستمرار دعمها أو اخلاص سونو 

 

يابان إىل العراق للمسامهة يف حتسني أعرب اجلانب العراقي عن امتنانه الشديد للمساعدة املقدمة من البدوره   .4

األوضاع اإلنسانية وإعادة اإلعمار يف البلد٬ مصرحًا بالتزامه مبواصلة جهود حماربة اإلرهاب وحتقيق السالم 

 

 
 

تعامل مع مسألة األسلحة املنتشرة يف أمهية العلى  اتفق اجلانبانوخالل اللقاء مع رئيس الوزراء حيدر العبادي٬  .5

عالوة على ذلك٬ اقرتح املستشار اخلاص  .العراق ضمن املواضيع اليت جيب التعامل معها بعد حترير املوصل

وقد  ٬من خالل التدريبات املهنية وبناء جمتمع آمن سالحال سحبرا تأسيس إطار دويل للتعامل مع أو سونو 

 ح.

 

متلقيا رد  حلصول شركة يابانية على مصاحل حقل البرتول ادعمرا أو طلب املستشار اخلاص سونو ويف هذا اللقاء٬  .6

 .فعل إجيايب من اجلانب العراقي
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  العراقسفارة اليابان في 

 
 

 التعليم جماالت متعددة مبا يف ذلكالبلدان التبادالت الثنائية يف كل أن يعزز  خالل اللقاءات اتفق اجلانبان كما  .7

العلمي  والبحث

 .2019يف عام  بني اليابان والعراق الدبلوماسية

 

بعد اللقاء بني املستشار اخلاص سونورا ورئيس الوزراء حيدر العبادي وحبضورمها متت مراسم توقيع املذكرات  .8

اهلارثة احلرارية (املرحلة الثانية)" بني سفري  مشروع إعادة تأهيل حمطةباين اجلديد لـ"املتبادلة ملشروع القرض اليا

 اليابان إىل العراق السيد فوميو إيواي ووكيل وزير املالية وكالة الدكتور ماهر محاد جوهان. 

 

 احلرارية (املرحلة الثانية)" اهلارثة مشروع إعادة تأهيل حمطة املرفقات: مشروع القرض الياباين "

 

 

 

 

 (النهاية)

 

 

 

 


