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Month, 1, 2013 

 فى ىذا العدد: 
 أولً : العالقات الثنائية: 

. السيد الرئيس يستقبل وفدًا من أعضاء مجمس النواب األمريكى -     
 .السيد وزير الخارجية يستقبل المبعوث الرئاسي األمريكي لمتحالف الدولى لمحرب عمى تنظيم داعش -

 :الجالية: ثانياً 
 .تينئة السيد رئيس الجميورية إلي أبناء الجالية المصرية بمناسبة حمول شير رمضان المبارك -
 .: Anne Beers Elementary Schoolحفل استقبــال لتالميذ من مدرسة -
 .مقال عن دور مصر القيادي فى افريقيا بمناسبة الحتفال بيوم افريقيا-

_______________________________________________________________ 
 :األمريكى النواب مجمس أعضاء من وفداً  يستقبل الرئيس السيد -1

   برئاسة األمريكي النواب مجمس أعضاء من وفداً  2016 يونيو 26 يوم الرئيس السيد استقبل
 بمجمس الناشئة والتيديدات وأوراسيا أوروبا لشئون الفرعية المجنة رئيس "رورباخر دانا" النائب

 .بالمجمس مصر أصدقاء تجمع ورئيس النواب،
 العالقات قضايا من عدد إلى "شكري سامح" الخارجية وزير السيد بحضور تم الذى المقاء تطرق

 اإلرىاب ظاىرة مواجية سبل إلى باإلضافة البمدين، بين والمني العسكري التعاون وبخاصة الثنائية
   لممزيد،،، .والثقافية واألمنية العسكرية األدوات يضم شامل منظور خالل من
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.egyptembassy.net/news/president-el-sisi-meets-u-s-congressional-delegation-in-cairo/
http://www.egyptembassy.net/news/president-el-sisi-meets-u-s-congressional-delegation-in-cairo/


 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السيد وزير الخارجية يستقبل المبعوث الرئاسي األمريكي للتحالف الدولى للحرب على -2

 :تنظيم داعش
 السيد المبعوث الرئاسي لمتحالف الدولى " سامح شكري"استقبل السيد وزير الخارجية 

 .يونيو 21فى القاىرة يوم " برت ماكجيرك"
 استعرض المقاء اخر تطورات العمميات العسكرية لمتحالف الدول لمحرب عمى تنظيم داعش

 فى العراق وسوريا، كما تطرق المقاء الى جيود مصر ضمن التحالف الدولي لمواجية 
 ...لممزيد. التنظيم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3- تينئة السيد رئيس الجميورية الي ابناء الجالية المصرية بمناسبة حمول شير رمضان المبارك:

 رمضان شير حمول بمناسبة لتينئتيم الخارج فى المصرية الجالية أبناء إلى رسالة "السيسي الفتاح عبد" الجميورية رئيس السيد أرسل  
 لممزيد،،، .المبارك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : Anne Beers Elementary Schoolحفل استقبــال لتالميذ من مدرسة -4

 حفل استقبــال لثالثين تمميذًا من مدرسة 2016يونيو  1نظمت السفارة يوم 
Anne Beers Elementary School    الذين كانوا تحت إشراف المكتب الثقافى 

 وىو البرنامج الذى تعمموا من خاللو  2016بالسفارة ضمن برنامج تبنى السفارات لعام 
 .معمومات عن ثقافة وتاريخ مصر وآخـر التطورات الجارية

 وخــالل حفل الستقبال أنشد األطفال بالمغة العربية النشيد الوطنى لمصـر، وقاموا بأداء
 من جانبي وجيت الشكر لمتالميذ ومدرسييم عمى المجيود . رقصة فمكمورية مصرية

 الذى بذلوه لتعمم أشياء كثيرة عن مصر، مؤكدًا عمى أىمية ما يمثمو برنامج تبنى 
 لممزيد،،،. السفارات كجسر لمتواصل والتفاعل بين الشعب األمريكى وباقى شعوب العالم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 5- مقال عن دور مصر القيادي فى افريقيا بمناسبة الحتفال بيوم افريقيا: 

، وذلك "دور الدبموماسية المصرية الرائدة في أفريقيا"قمت بنشر مقال تحت عنوان   
تناول المقال أىم . 2016مايو  25بمناسبة الحتفال السنوي بيوم أفريقيا الموافق   

 مالمح وأدوات السياسة المصرية في أفريقيا، وأولوية تحقيق األمن والتنمية في دول 
 القارة، وتعضيد العالقات البينية بين دوليا، وجيود مصر المتواصمة من خالل عضويتيا

.الحالية في مجمس األمن الدولي ومجمس السمم والمن األفريقي لتحقيق تمك األىداف  
 لممزيد... 
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