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 فى ىذا العدد: 
 أولً : العالقات الثنائية: 

. مشاركة السيد وزير الخارجية فى قمة األمن النووى فى واشنطن -     
. برئيس بنك التصدير والستيراد األمريكي" عبد الفتاح السيسي"لقاء السيد الرئيس  -  
 .حفل استقبال لعدد من الدبموماسيين األمريكيين -

 :الجالية: ثانياً 
 .الحتفال باليوم العالمي لممرأة ويوم المرأة المصرية -
 .شيادة بالدي -
 .إطالق حممة الدبموماسية العامة لمسفارة فى واشنطن-
 .الستثمار فى مستقبل العالقات المصرية األمريكية-

_______________________________________________________________ 
 :واشنطن فى النووى األمن قمة فى الخارجية وزير السيد مشاركة -1

 في عقدت والتي الرابعة النووي األمن قمة فعاليات في "شكرى سامح" الخارجية وزير السيد شارك
 اإلىتمام إطار في الزيارة ىذه جاءت حيث ،2016 أبريل من واألول مارس 31 يومي واشنطن
 بوزير زيارتو أثناء الوزير السيد إلتقي وقد .اإلنتشار ومنع السالح نزع بقضايا المستمر المصري
 بين الثنائي والتعاون والعالقات اإلقميمية التطورات المقاء في تناول "كيري" األمريكي الخارجية
   لممزيد،،، .البمدين
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 2- لقاء السيد الرئيس "عبد الفتاح السيسي" برئيس بنك التصدير والستيراد األمريكي:

 األمريكي والستيراد التصدير بنك رئيس «السيسي الفتاح عبد» الرئيس السيد استقبل
  ،«نصر سحر» الدولى التعاون وزير بحضور وذلك القاىرة، فى 2016 مارس 6 يوم

 مصر فى التنمية عممية فى المتحدة الوليات بدور الرئيس السيد أشاد الجتماع وخالل
 بين والشراكة التعاون لستمرار المصرية الحكومة تطمع عمى وأكد األخيرة، العقود خالل

 ...لممزيد .مصر فى التنمية عممية تواجييا التى التحديات ضوء فى البمدين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :حفل استقبال لعدد من الدبلوماسيين األمريكيين  -3
حفل استقبال لعدد من الدبموماسيين األمريكيين الدارسين في المعيد الدبموماسي األمريكي، وذلك في  2016مارس  24استضافت السفارة يوم 

ل ناوإطار إستعدادىم لإلنتقال لمعمل في السفارة األمريكية في القاىرة، حيث إستقبل أعضاء السفارة المصرية الدبموماسيين األمريكيين وتم ت
 ...لممزيد. أوضاع العالقات بين البمدين، باإلضافة إلي استعراض الثقافة والتاريخ المصري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4- الحتفال باليوم العالمي لممرأة ويوم المرأة المصرية:

   المريكية-العربية المجة مع بالتعاون وذلك مارس 16 يوم احتفال السفارة نظمت
   السابق، األمريكي الدفاع وزير "ىاجل تشيك" الحفل فى وشارك التمييز، لمكافحة

   "تركي بن اهلل عبد" األمير رأسيم وعمى العربية الدول سفراء من وعدد
   واشنطن لدى السعودية العربية المممكة سفير

 لممزيد،،،
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :شيادة بالدي -5

الدولرية لممصريين العاممين فى الخارج، حيث ضمن ” بالدى“أعمن كل من البنك األىمى المصرى وبنك القاىرة وبنك مصر، عن إصدار شيادة 
 دونالبنك المركزى المصرى لمالكى الشيادات الحق فى تحويل مبالغ السترداد والعائد بالدولر إلى حساب العميل خارج مصر، إذا طمب ذلك، وب

بفئة المائة دولر ومضاعفاتيا لألفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج بأسمائيم الشخصية ” بالدى“تصدر شيادة . حد أقصى لمتحويل
 لممزيد،،،، %3.5وألبنائيم القصر، لمدة سنة واحدة بعائد سنوى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6- إطالق حممة الدبموماسية العامة لمسفارة فى واشنطن: 
 أطمقت السفارة المصرية فى واشنطن فعاليات حممة الدبموماسية العامة لمعام الجارى

بالتزامن مع زيارة السيد وزير الخارجية سامح شكرى إلى واشنطن لممشاركة فى 2016  
عام عمى إنشاء أول برلمان مصري ذو 150قمة األمن النووى، وذلك احتفاًل بمرور   

 صفة تمثيمية عام 1866. لممزيد... 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 7- الستثمار فى مستقبل العالقات المصرية األمريكية:

طالبًا  60مارس حفل استقبال لـ  11استضافت سفارة مصر فى واشنطن يوم الجمعة    
وائل حامد نائب رئيس / من مدرسة بول شارتر وخالل الحفل، ألقى الوزير المفوض  

.البعثة محاضرة موجزة تناولت تاريخ وثقافة مصر، وآخر التطورات التى تشيدىا البالد  
كذلك فقد. عقب ذلك قام بفتح النقاش مع الطمبة وأجاب عن استفساراتيم المختمفة  

 أعطى حامد الفرصة لمطالب ليتحدثوا عما تعمموه خالل العام الدراسى عن مصر 
 وثقافتيا وتاريخيا. لممزيد...
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