Month, 1, 2013

فى ىذا العدد:
أوالً مصر:

 مقابمة الرئيس السيسي مع شبكة الـ بي بي سي اإلخبارية.ثانياً العالقات الثنائية:

 لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس شركة لوكييد مارتن. زيارة وزيري المالية والتعاون الدولى إلى واشنطن.ثالثاً الجالية:

 -تصويت المصريين فى الخارج فى المرحمة الثانية من االنتخابات البرلمانية.

 استضافة نخبة من كبار المسئولين األمريكيين المشاركين في برنامج قادة األمن القومي بجامعة جورج واشنطن. حفل استقبال غرفة التجارة األمريكية لمترحيب بي. لقاء مع مجموعة الفتيات المصريات ضمن برنامج زمالة فى الواليات المتحدة. -1مقابمة الرئيس السيسي مع شبكة الـ بي بي سي اإلخبارية:
قام الرئيس «عبد الفتاح السيسي» بإجراء مقابمة تمفزيونية مع شبكة الـ بي بي سي
اإلخبارية البريطانية يوم  4نوفمبر  ،2015وذلك قبل مغادرتو إلى لندن فى زيارتو
الرسمية األولى إلى بريطانيا.
وقد ناقش السيد رئيس الجميورية خالل المقاء كافة التطورات الداخمية ،عمى كافة
االصعدة االقتصادية والسياسية ،كذلك فقد تطرق إلى عدد من الممفات اإلقميمية ورؤية
مصر فى التعامل معيا .لممزيد،،،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -2لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس شركة لوكييد مارتن:
التقى الرئيس «عبد الفتاح السيسي» بالسيدة «مارلين ىيوسون» رئيس شركة لوكييد
مارتن يوم  12نوفمبر فى القاىرة ،وذلك لمناقشة التعاون القائم بين مصر والشركة
خاص ًة فى مجال توريد األسمحة والمعدات العسكرية .لممزيد،،،
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 -3زيارة وزيري المالية والتعاون الدولى إلى واشنطن:
قام السيد وزير المالية والسيدة وزيرة التعاون الدولى بزيارة إلى العاصمة األمريكية
واشنطن خالل الفترة من  8إلى نوفمبر  ،2015تضمنت الزيارة نشاط مكثف لموزيرين
المصريين حيث التقوا بوزير الخزانة األمريكى وعدد من المسئولين رفيعى المستوى
بوزارة الخارجية األمريكية ،كما تضمنت الزيارة العديد من المقاءات بقيادات البنك الدولى
وصندوق النقد الدولى ،كما التقى الوزيران بعدد من أعضاء مجمس إدارة البنك الدولى.
لممزيد،،،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -4تصويت المصريين فى الخارج فى المرحمة الثانية من االنتخابات البرلمانية:
قام المصريون فى الخارج بالتصويت خالل المرحمة الثانية من
االنتخابات البرلمانية يومى  21و 22نوفمبر ،وقد نظمت السفارة عممية
االقتراع ،واستقبمت الناخبين عمى مدار اليومين ،وقد شارك خالل ىذه
المرحمة  203ناخب ،كما تم تنظيم مرحمة اإلعادة يومى  30نوفمبر واألول من ديسمبر
لممزيد،،،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-5استضافة نخبة من كبار المسئولين األمريكيين المشاركين في برنامج قادة األمن القومي بجامعة جورج واشنطن:
استضفت نخبة من كبار المسئولين األمريكيين المشاركين في برنامج قادة األمن
القومي بجامعة جورج واشنطن .وألقيت محاضرة حول العالقات المصرية
األمريكية ،تناولت فييا أىمية العالقات االستراتيجية بين البمدين في النواحي السياسي
واالقتصادية واألمنية ،وفي إطار أىدافيما المشتركة لمحرب عمى اإلرىاب .وأكدت
عمى استمرار تعزيز العالقات بين الشعبين األمريكي والمصري لتحقيق آماليما
المشتركة .لممزيد،،،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -6حفل استقبال غرفة التجارة األمريكية لمترحيب بي:
ألقيت كممة فى حفل االستقبال الذى نظمو كل من غرفة التجارة األمريكية ومجمس
األعمال األمريكى المصرى ،لمترحيب بي سفي ارً لمصر فى الواليات المتحدة األمريكية،
حيث استعرضت جيود اإلصالح التى قامت بيا الحكومة المصرية عمى مدار العامين
الماضيين ،والنتائج االيجابية التى تحققت ،معرباً عن تقدير مصر لحرص مجتمع
األعمال األمريكى عمى أن يكون شريكاً لمصر فى طريقيا لتحقيق التنمية االقتصادية،
كما أكدت عمى حرص الحكومة المصرية عمى تشجيع المستثمرين وتذليل المعوقات
التى قد تتعرض ليا استثماراتيم فى مصر .لممزيد...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -7لقاء مع مجموعة الفتيات المصريات ضمن برنامج زمالة فى الواليات المتحدة:
استقبمت يوم  11نوفمبر  2015جرام بانرمان ،رئيس منظمة  Hands Along the Nileومجموعة من الفتيات المصريات الالتى حصمن
عمى منح لممشاركة فى برنامج الزمالة الذى تشرف عميو المنظمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية األمريكية.
قدمت الفتيات أثناء المقاء عرضاً عن طبيعة البرامج التى شاركن فييا وعقدت فى مدن شيكاغو وسياتل وبمتيمور وواشنطن العاصمة ،حيث
تناولت ىذه البرامج موضوعات تعزيز دور المرأة وزيادة الوعى عن كيفية التعامل مع األطفال وذوى اإلحتياجات الخاصة .لممزيد...

