
كلمة سعادة السفري الياباين ماساتو تاكاؤكا

  خالل احتفالية عيد ميالد جاللة االمرباطور

  2012تشرين الثاين  20يف سفارة اليابان يف بغداد بتاريخ 

  

  معايل االستاذ نصري العاين

  اصحاب املعايل اعضاء جملس النواب

  اصحاب املعايل السادة الوزراء

  السادة الضيوف

  والزمالءاالصدقاء 

  .اود ان اتقدم بالشكر حلضوركم اليوم معنا لالحتفال بناسبة عيد ميالد جاللة االمرباطور

  .يشرفين شخصيا رعاية هذا احلفل بعد اربعة اسابيع فقط من وصويل هنا اىل بغداد كسفري لليابان

  .امسحوا يل للحديث ببعض الكلمات عن العالقات الثنائية بني اليابان والعراق

، ان بلدينا بينهما قواسم مشتركة كثرية ، ففي كرة القدم ، اليابان والعراق تنافسا ضمن اموعة االسيوية لنهائيات كاس  اوال
العامل ، والعراق لدية فريق بقيادة زيكو الذي درب اليابان ،وجبانب الرياضة ، لدينا تاريخ وطين طويل و غين بالثقافة ،  أذ اقر أن 

كال الشعبني يف بلدينا عملو جبد وواجهو . سنة تبدو اكثر تواضعا مقارنة حبضارة وادي الرافدين  1500 حضارة اليابان قبل
الصعوبات، وخاصة واجهنا معا احلروب التراجيدية واليت من خالهلا استطاعت اليابان اعادة بناء االمة بنجاح خالل العقود املاضية 

  .، وايضا عمل العراق يف اعادة بناء البلد

ان مشاركة قوات الدفاع الذايت . انيا ، لقد عملت اليابان بالقرب من العراق خالل السنوات املاضية  يف عملية اعادة االعمارث
اليابانية يف السماوة حىت سنوات قليلة ماضية معروفة جيدا ،بل من خالل توقيع مذكرات اربعة مشاريع جديدة ضمن القرض 

مليار دوالر ، بعد  5ىل املشاريع اليت سبقتها ، ان مساعدة اليابان للعراق قد وصلت اىل حوايل الياباين خالل هذا العام لتضاف ا
ان تعاوننا . وهذا مهم جدا لدور اليابان حلفظ دورها عامليا . 2003تعهد اليابان خالل مؤمتر مدريد  يف اعادة اعمار العراق عام 

خالل التدريب واملساعدات الفنية ، اليابان دعمت العراق يف بناء القدرات مع العراق ال يقتصر على هذا اجلانب فحسب ، بل من 
وتطوير املوارد البشرية  ، جيب ان اشري ايضا اىل املهام االخرى ومنها توقيع اتفاقية محاية وتشجيع االستثمار  بني البلدين و عقد 



يل وزير اخلارجية زيباري اىل طوكيو خالل شهر ايار هذا العام ، اجتماعات اللجنة االقتصادية العراقية اليابانية مبناسبة  زيارة معا
  .لقد ركزنا على تعزيز بيئة االستثمار لتشجيع العالقات االقتصادية والتجارية 

ان رجال االعمال . ثالثا ، وال استطيع ان انسى امهية  دور القطاع اخلاص واالتصال املباشر بني االشخاص يف كال البلدين 
قد زاد عدد املهتمني منهم بالعراق ، وهناك الكثر منهم زار العراق ، ويف دورة معرض بغداد الدويل قبل اسابيع استقبلنا  اليابانني

" جتربة اليابان" ان سفارتنا قد نظمت احتفالية يوم اليابان الثقافية  حتت عنوان . شركة وبعض املؤسسات  20وفدا كبريا ضم 
وانا االن بكل فخر انقل لكم ان كريندايزر كان االكثر شهرة ، . شديدا من املواطنني يف بغداد  واليت جذبت عدد كبري وازدحاما

  .وقد حصل جناح اليابان على املرتبة االوىل

  

ومع هذا كلة، ان عالقاتنا تسري بالطريق الصحيح ، والعراق سيحتفل العام القادم بالذكرى العاشرة كأمة . يف احتفالية االختتام 
  .، واليابان ستواصل تعزيز عالقات الشراكة والصداقة  جديدة 

    شكرا جزيال لكم 


