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 فى ىذا العدد: 
 أواًل مصر: 

.السيد رئيس الجميورية بأعمال الجمعية العامة لألمم المتحدةمشاركة  -  
.«وول ستريت جورنال»مقال السيد رئيس الجميورية المنشور بجريدة  -  
. 2017-2016مصر لمعضوية غير الدائمة لمجمس األمن خالل عامى ترشيح  -  
.خاص عن قناة السويس الجديدةعدد « ديبموماتيك كورير»مجمة إصدار  -  

.ساحل المتوسط فى مصرالغاز بمحاذاة اكتشاف  -   
 :الجالية ثانياً 

. االنتخابات البرلمانية فى مصر -  
.رئيس الواليات المتحدة األمريكية« باراك أوباما»تقديم أوراق االعتماد الخاصة بي إلى السيد  -  
.2015نوفمبر العمل بجواز السفر اليدوى التذكير بانتياء  -  
  :المتحدة لألمم العامة الجمعية بأعمال الجميورية رئيس السيد مشاركة -1

في فعاليات الشق رفيع المستوى الجميورية عبد الفتاح السيسي شارك السيد رئيس     
سيادتو كممة ألقى ، حيث 2015سبتمبر  29إلي  24لمجمعية العامة خالل الفترة من 

باإلضافة إلي المواقف الداخمية، مصر تناول فييا األوضاع السياسية واإلقتصادية 
المصرية المختمفة بشأن التطورات في منطقة الشرق األوسط خاصة فيما يتعمق 

.بمكافحة اإلرىاب وتعزيز االستقرار واألمن الدوليين  
لجنة رؤساء الدول والحكومات األفريقية بشأن تغير اجتماع كما ترأس سيادتو     

مكافحة المناقشات حول التعاون بين دول الجنوب، وقمة عدد من المناخ، وشارك في 
".  باراك أوباما»والتطرف العنيف بناء عمى دعوة من الرئيس األمريكي " داعش"تنظيم   

من اإلجتماعات مع قيادات الشركات والمؤسسات المالية عددًا كما عقد سيادتو    
األمريكية، باإلضافة إلي لقائو مع عدد من الشخصيات البارزة والمؤثرة في المجتمع 

والفرص االقتصادية األمريكي، حيث تناول السيد الرئيس التطورات عمي الساحة 
األعمال لمجتمع االستثمارية الواعدة ومشاريع التنمية التي تخمق منصة حيوية 

 األمريكي لالستثمار في مصر. لإلطالع عمى نص كممة الرئيس اضغط ىنا...
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 2- مقال السيد رئيس الجميورية المنشور بجريدة »وول ستريت جورنال«: 
سبتمبر مقال رأي  27األمريكية يوم « وول ستريت جورنال»نشرت جريدة   

إعادة»تحت عنوان « عبد الفتاح السيسي»بقمم السيد رئيس الجميورية   
، حيث عرض السيد الرئيس الخطوات التى تم اتخاذىا«تنظيم اقتصاد مصر  

 عمى كافة األصعدة السياسية واألمنية واالجتماعية لدعم 
 االستقرار وتوفير بيئة آمنة لتطوير االقتصاد المصري، لممزيد..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 3- ترشيح مصر لمعضوية غير الدائمة لمجمس األمن عامى 2017-2016:

   2017-2016 لمعام الدولي األمن مجمس لعضوية بترشحيا مصر تقدمت
  2015 أكتوبر 15 في انتخاباتيا إجراء والمتوقع أفريقيا شمال إقميم عن
  األفريقي االتحاد من كل دعم عمي مصر حصمت حيث نيويورك، في

   الدولية والمنظمة اإلسالمي، التعاون ومنظمة العربية، الدول وجامعة
   .المصري لمترشح لمفرانكوفونية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4-إصدار مجمة »ديبموماتيك كورير« عدد خاص عن قناة السويس الجديدة:

   حول خاص عدد إطالق حفل فى واشنطن فى المصرية السفارة شاركت
 غرفة مع بالشراكة  Diplomatic Courierالـ مجمة بإعداده قامت مصر
 نائب الزميل ألقى حيث األمريكى،-المصرى األعمال ومجمس األمريكية التجارة

 عقب المصرية الحكومة جيود خالليا تناول الحفل خالل كممة المصرى السفير 
 اإلنجازات إلى مشيراً  االقتصادى اإلصالح برنامج لتنفيذ يونيو من الثالثين ثورة 

  األعمال بيئة توفير مجال فى سواء الواقع أرض عمى تحققت التى الكبيرة
   فى طفرة إحداث خالل من أو لمصر األجنبية االستثمارات لجذب المالئمة
   الذى اإلنجاز وكذلك المصرى، باإلقتصاد لمنيوض الالزمة التحتية البنية
  فقط واحد عام خالل الجديدة السويس قناة حفر إتمام فى مصر حققتو
لى    السويس قناة منطقة لتحويل المصرية الحكومة وخطط جيود وا 
 خريطة فى لممنطقة اليام بالموقع يميق عالمى وتجارى صناعى مركز إلى

 ...لممزيد .العالمية التجارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 5-اكتشاف الغاز بمحاذاة ساحل المتوسط فى مصر:
اكتشافعن  2015أغسطس  30االيطالية لمطاقة فى " اينى"أعمنت شركة   

بالمياه االقميمية المصرية، " ظير"عمالق لمغاز الطبيعى بمنطقة عالمى   
  30تقديرات الشركة إلى أن القدرات المتوقعة لالكتشاف تصل إلى وتشير 
100إلى مساحتيا  قدم مكعب من الغاز الطبيعى، فى منطقة تصل ترليون   
متر مربع، ويعد االكتشاف أكبر اكتشاف لمغاز الطبيعى فى مصر كيمو   

 والبحر المتوسط. لممزيد...
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 :مصر فى البرلمانية االنتخابات-6

  مصر فى البرلمانية االنتخابات عقد مواعيد عن لالنتخابات العميا المجنة أعمنت 
  وتعد ،2015 فى ديسمبر 2 فى وتنتيى أكتوبر 17 من تبدأ مرحمتين عمى

 ...لممزيد .مصر فى السياسية الطريق خارطة فى األخير االستحقاق ىى البرلمانية االنتخابات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :األمريكية المتحدة الواليات رئيس «أوباما باراك» السيد إلى بي الخاصة االعتماد أوراق تقديم -7

 ،األمريكية المتحدة الواليات رئيس «أوباما باراك» الرئيس السيد 2015 سبتمبر 17 يوم التقيت
   المقاء أثناء دار وقد واشنطن، فى العربية مصر لجميورية سفيراً  اعتمادي أوراق لتقديم وذلك
 السنوات عممى خالل لي بالتوفيق تمنياتو عن األمريكي الرئيس فيو عبر وديًا، حواراً 

 .البمدين بين الثنائية العالقات لتوطيد وتطمعو القادمة، األربعة
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :2015 نوفمبر اليدوى السفر بجواز العمل بانتياء التذكير -8
 تواجيكم قد التى لممشاكل وتجنباً  المدني الطيران منظمة لمقررات طبقاً  2015 نوفمبر 24 فى اليدوي السفر بجواز العمل انتياء موعد قرب ضوء فى
 القنصمية بعثاتنا إلى التقدم سرعة بالخارج العاممين المصريين تناشد الخارجية وزارة فإن .الوطن ألرض عودتكم عند أو الخارج إلى سفركم عند

 .كاف بوقت التاريخ ىذا قبل مميكنة سفر جوازات عمى لمحصول
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