Month, 1, 2013

فى ىذا العدد:
أوالً العالقات الثنائية:

 زيارة السيد وزير الخارجية إلى واشنطن. زيارة كبير مستشارى وزير الخارجية األمريكى إلى القاىرة.ثانياً مصر:

 خطاب السيد الرئيس إلى مجمس النواب. إطالق استراتيجية مصر .2030ثالثاً الجالية:

 زيارة وزيرة اليجرة إلى واشنطن منتصف فبراير. حفل استقبال ألعضاء مجمس الشئون العالمية. لقاء مع عدد من ممثمى كبرى الشركات األمريكية. -1زيارة السيد وزير الخارجية إلى واشنطن:
زار السيد وزير الخارجية «سامح شكري» العاصمة األمريكية خالل الفترة من 8
إلى  11فبراير ،حيث التقى سيادتو بنظيره األمريكي «جون كيري» ،وكذلك فقد قابل
السيدة «سوزان رايس» مستشارة األمن القومى األمريكي ،وخالل لقائيو استعرض
سيادتو مجمل العالقات الثنائية بين البمدين ،كما تطرق إلى األزمات اإلقميمية فى
كل من سوريا وليبيا وفمسطين ،من جانبو أكد الجانب األمريكي عمى أىمية
واستراتيجية العالقات بين البمدين.
فى ذات السياق التقى السيد الوزير بعدد من قيادات الكونجرس بمجمسي النواب
والشيوخ كما أنو التقى بعدد من وسائل اإلعالم األمريكية .لممزيد،،،
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 -2زيارة كبير مستشارى وزير الخارجية األمريكى إلى القاىرة:
قام السفير /ديفيد ثورن ،كبير مستشارى وزير الخارجية األمريكى بزيارة لمصر خالل
الفترة من  9إلى  11فبراير  ،2016التقى خالليا بالسيد رئيس مجمس الوزراء وعدد
من السادة وزراء المجموعة االقتصادية ،ركزت المقاءات عمى مناقشة سبل تعزيز
العالقات االقتصادية والتجارية بين البمدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -3خطاب السيد الرئيس إلى مجمس النواب:
ألقى السيد رئيس الجميورية خطابو األول أمام مجمس النواب يوم  13فبراير ،والذى
أعمن فيو انتياء المرحمة االنتقالية ،واستكمال خارطة الطريق ،وانتقال السمطة
التشريعية من السيد الرئيس إلي مجمس النواب ،مشيدا باالنتخابات النزيية التى تم
عمى أساسيا انتخاب النواب ،النتائج التى شيدت تمثيل غير مسبوق لمشباب والمرأة
لممزيد،،،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-4إطالق استراتيجية مصر :2030
أطمق السيد الرئيس استراتيجية مصر  2030وذلك يوم  24فبراير ،وتعتبر االستراتيجية
بمثابة خطة لمصر حتى عام  ،2030تتضمن القضايا الرئيسية والتحديات التى تواجو
االقتصاد المصري ،واستراتيجية الحكومة لمتعامل معيا ،موضحة تعيدات الحكومة بتنفيذ
مشروعات البنية التحتية والتنمية .لممزيد،،،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-5زيارة وزيرة اليجرة إلى واشنطن منتصف فبراير:
قامت السيدة الوزيرة نبيمة مكرم بزيارة إلى واشنطن منتصف شير فبراير ،وقد التقت
خالل زيارتيا برموز الجالية المصرية فى واليات الساحل الشرقي ،باإلضافة إلى
أعضاء من غرفة التجارة المصرية -األمريكية .لممزيد،،،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -6حفل استقبال ألعضاء مجمس الشئون العالمية:
استضافت السفارة يوم  11فبراير حفل استقبال ألعضاء مجمس الشئون العالمية فى
واشنطن ،وقد ألقيت محاضرة عقب حفل االستقبال تناولت فييا تطورات الشأن الداخمي
المصري عمى كافة األصعدة السياسية واالقتصادية واألمنية ،كذلك تطرقت إلى العالقات
الثنائية بين مصر والواليات المتحدة ،وأىميتيا.
لممزيد،،،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -7لقاء مع عدد من ممثمى كبرى الشركات األمريكية :
التقيت يوم  22فبراير  2016بعدد من ممثلى كبرى الشركات األمريكية فى لقاء
نظمه مجلس األعمال للتفاهم الدولى ،استعرضت التطورات فى العالقات الثنائية بين
البلدين ،وجهود الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادى ،التغلب على
التحديات االقتصادية التى تواجه ،وخلق بيئة األعمال مواتيه أمام المستثمرين.

