
 آخر األخبار
//gate.ahram.org.eg/News/2335026.aspx)  زوجة شادي محمد وآخرين في اتهامهما بسرقة شقته

(http://gate.ahram.org.eg/index.aspx)

رئيس مجلس اإلدارة
عبدالمحسن سالمة

رئيس التحرير
محمد إبراهيم الدسوقى

(http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/ContactUs.aspx) اتصل بنا |
(/http://subscriptions.ahram.org.eg) اشتراكات | (/http://advertising.ahram.org.eg) إعالنات |
األحد 8 ديسمبر 2019

 (https://www.facebook.com/alahramgate)  (https://twitter.com/AlAhramGate)
 (https://plus.google.com/109630101366229457686)

 (https://www.youtube.com/channel/UCIqfXUG5dbM8iGINnqsdriQ)
 (https://web.telegram.org/#/im?p=@AlAhramGate)
 (https://www.instagram.com/alahramgate/)

(https://aaib.com/ar/pages/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-
%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%86)

شئون سياسية (http://gate.ahram.org.eg/Portal/13/شئون-
(aspx.سياسية

بحث

(https://www.facebook.com/BellaMeraEgypt/)
[x]

http://gate.ahram.org.eg/News/2335026.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2335022.aspx
http://gate.ahram.org.eg/index.aspx
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/ContactUs.aspx
http://subscriptions.ahram.org.eg/
http://advertising.ahram.org.eg/
https://www.facebook.com/alahramgate
https://twitter.com/AlAhramGate
https://plus.google.com/109630101366229457686
https://www.youtube.com/channel/UCIqfXUG5dbM8iGINnqsdriQ
https://web.telegram.org/#/im?p=@AlAhramGate
https://www.instagram.com/alahramgate/
https://aaib.com/ar/pages/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/Portal/13/%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.aspx
https://www.facebook.com/BellaMeraEgypt/
javascript:void(0);


سفير مصر باليابان يلتقي محافظ طوكيو ويطلع على االستعدادات لدورة
األلعاب األولمبية

16:51 | 4-12-2019

سفير مصر باليابان يلتقي محافظ طوكيو

د  フォローغّرِ 9,992 Like 0 Share

سمر نصر

التقى السفير أيمن كامل (Search/السفير أيمن كامل.aspx)، اليابان (Search/سفير مصر لدى

<a href=).aspx'> سفير مصر لدى اليابان (Search/اليابان.aspx) ، "يوريكو كويكي" ُمحافظ
مدينة طوكيو (Search/طوكيو.aspx)، حيث تعرف منها على الترتيبات التي تقوم بها المحافظة

استعداًدا الستضافة الفرق الرياضية المتأهلة إلى دورة األلعاب األولمبية والبارالمبية " طوكيو

(Search/طوكيو.aspx) 2020"، الُمقرر إقامتها الصيف الُمقبل.

استعرض السفير الفرق المصرية الُمتأهلة إلى األولمبياد حتى اآلن، وأبرز حرص السفارة على بدء

التنسيق الُمبكر مع الجهات اليابان (Search/اليابان.aspx)ية المعنية لضمان تهيئة ظروف

(/https://www.facebook.com/BellaMeraEgypt)اإلقامة والمعيشة المالئمة للبعثة المصرية، وسبل تقديم كافة التسهيالت الالزمة لها خالل
[x]
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كلمات البحث

(aspx.سفير-مصر-لدى-اليابان/Search) سفير مصر لدى اليابان

(aspx.السفارة-المصرية-في-اليابان/Search) السفارة المصرية في اليابان (aspx.اليابان/Search) اليابان

(aspx.طوكيو/Search) طوكيو (aspx.السفير-أيمن-كامل/Search) السفير أيمن كامل

ُمنافسات الدورة.

كما قابل السفير المصري مدير عام قطاع السياحة بالمحافظة الذي تطرق إلى استعدادات

العاصمة طوكيو (Search/طوكيو.aspx) الستضافة الحدث الرياضي األهم في العالم، وما تم

اتخاذه من إجراءات نحو توفير كافة التسهيالت اللوجستية والمنشآت والمالعب الرياضية والفنادق

/Search) الُمخصصة للوفود الرسمية، وقد أعرب السفير عن إعجابه باالستعدادات اليابان

/Search) ية في هذا الصدد، ُمشيًرا إلى ترقب العالم أجمع الستضافة طوكيو(aspx.اليابان

طوكيو.aspx) للدورة للمرة الثانية في تاريخها.

"Host Town" ية قد أطلقت مبادرة(aspx.اليابان/Search) تجدر اإلشارة إلى أن الحكومة اليابان

الستضافة الفرق الُمشاركة في دورة األلعاب األولمبية، وذلك بهدف الترويج السياحي للمدن

اليابان (Search/اليابان.aspx)ية الُمختلفة من خالل استضافتها لمعسكرات إعداد المنتخبات

/Search) الرياضية األجنبية وبحيث يتخللها فعاليات تبادل ثقافي مع مواطني المدن اليابان

اليابان.aspx)ية. وتقوم السفارة المصرية في طوكيو (Search/طوكيو.aspx) حاليًا بالتنسيق مع

عدد من المحافظات والجامعات الستضافة الفرق المصرية الُمشاركة.
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(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/6/2335030/-حـوادث/حوادث/ضبط--مخالفة-مرورية-متنوعة-من-بينها--حالة-قيادة
(aspx.تحت

ضبط 5932 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 26 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة
(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/6/2335030/-حـوادث/حوادث/ضبط--مخالفة-مرورية-متنوعة-من-بينها--حالة-قيادة

(aspx.تحت

(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/290/2335009/-اقتصاد/اقتصاد/تحت-رعاية-رئيس-الوزراء-بدء-فعاليات-مؤتمر-مدن
(aspx.المست

تحت رعاية رئيس الوزراء.. بدء فعاليات مؤتمر "مدن المستقبل في مصر"

8
ديسمبر

8
ديسمبر
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