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Month, 1, 2013 

 فى ىذا العدد: 
 أولً : افتتاح قناة السويس الجديدة: 

. احتفالية افتتاح قناة السويس الجديدة -     
. عضو مجمس النواب داريل عيسى يشارك فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة -  
 .احتفال السفارة المصرية بافتتاح قناة السويس الجديدة -

 :العالقات الثنائية: ثانياً 
.األمريكي فى القاىرة -عقد الحوار الستراتيجي المصري -     

 :الجالية المصرية: ثالثاً 
 .تينئة السيد رئيس الجميورية إلى الجالية المصرية فى الخارج بمناسبة عيد الفطر المبارك -
 .احتفال السفارة بالعيد القومى -
 .بولية مينيسوتا« مينيابوليس»مدينة زيارتى إلى  -
 .استضافة عدد من طالب جامعة ميريالند فى السفارة المصرية -
 .2015العمل بجواز السفر اليدوى سبتمبر انتياء  -

_______________________________________________________________ 
 :الجديدة السويس قناة افتتاح -1
 فى الجديدة السويس قناة بافتتاح المصرى الشعب احتفل ،2015 أغسطس من السادس فى

   الحضور  عمى حرص كما ،«السيسي الفتاح عبد» الجميورية رئيس السيد حضره كبير، احتفال
   المممكة ممك «الثانى اهلل عبد» المممك مثل الصديقة الدول ومسئولى ومموك رؤساء من عدد

 الرئيس ونائب البريطانى، الدفاع ووزير ،«ىولند فرانسوا» الفرنسي والرئيس الياشمية، األردنية
 ...لممزيد السويسري،

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.egyptembassy.net/news/egypt-launches-suez-canal-expansion/
http://www.egyptembassy.net/news/egypt-launches-suez-canal-expansion/


 

 
 

 
 2- عضو مجمس النواب داريل عيسى يشارك فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة:

 القاىرة إلى بزيارة كاليفورنيا ولية عن النواب مجمس عضو «عيسى داريل» النائب قام
 السويس قناة افتتاح مراسم فى لممشاركة 2015 أغسطس 6 يوم واإلسماعيمية

 الحتفالية تمك فى المشارك الكونجرس وفد عيسى النائب ترأس وقد .الجديدة
 .مصر لدى المتحدة الوليات سفير «بيكروفت روبرت» السفير بحضور ،التاريخية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
 :احتفال السفارة المصرية بافتتاح قناة السويس الجديدة -3
 19يوم السويس الجديدة كبير بمناسبة افتتاح مشروع قناة استقبال حفل السفارة أقامت  

 فى، وقد شارك قناة السويس، لعرض رؤية مصر بشأن خطط تطوير محور 2015اغسطس 
 ، وعدد من ومراكز البحثشخص يمثمون مجتمع األعمال األمريكى  200أكثر من الحفل 

 .بواشنطنالجالية المصرية الدارة األمريكية وصندوق النقد والبنك الدوليين، ورموز مسئولى 
 ...  لممزيد  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4- عقد الحوار الستراتيجي المصري- األمريكي فى القاىرة:

األمريكى برئاسة -الحوار الستراتيجي المصرى 2015أغسطس  2استضافت القاىرة يوم   
 وزيري خارجية البمدين، وىذه ىى المرة األولى التى ينعقد فييا الحوار منذ ست سنوات،
 ويساىم الحوار فى تطوير وتقوية العالقات الثنائية بين البمدين من خالل مناقشة قضايا

 العالقات الثنائية، والقضايا اإلقميمية والدولية محل الىتمام المشترك. لممزيد...
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 :تينئة السيد رئيس الجميورية إلى الجالية المصرية فى الخارج بمناسبة عيد الفطر المبارك -5

 فطريسعدنى أن أتقدم لألخوة واألخوات أبناء الجالية المصرية المسممة فى الوليات المتحدة األمريكية بخالص التينئة بمناسبة حمول عيد ال
 :نصياالمبارك، كما أتشرف بأن أنقل لكم برقية التينئة الموجية من السيد رئيس الجميورية بيذه المناسبة، وفيما يمي 

 ...لممزيد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  احتفال السفارة بالعيد القومى -6
 احتفاًل بالعيد القومى، وقد شارك 2015يوليو  23استضافت السفارة المصرية يوم 

 فى الحفل عدد من رموز الجالية المصرية، ومسئولو الخارجية األمريكية، وقد القيت 
 كممة بيذه المناسبة أكدت فييا عمى قوة العالقات الثنائية بين البمدين، وما تشيده

 العالقات من عودة تدريجية لما كانت عميو، خاصًة مع عقد الحوار الستراتيجي بين
 ...لممزيدالبمدين بعد انقطاع دام ست سنوات، كما أشادت بدور الجالية فى دعم ىذه العالقات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :مينيسوتا بولية «مينيابوليس» مدينة إلى زيارتى -7

لمقاء عدد من ممثمى مجتمع األعمال« مينيسوتا»بولية « مينيابوليس»مدينة قمت بزيارة إلى   
، وشاركت باحتفالية مكتبة األسكندرية التى نظميا مجموعة2015أغسطس  7بالمدينة يوم   

«إسماعيل سراج الدين». من أصدقاء المكتبة بالمدينة، وقاموا بتكريم مدير المكتبة د  
مقالى عن تراث مكتبة األسكندرية « مينيابوليس ستار»ىامش الزيارة نشرت جريدة  يوعم  

 والتحولت السياسية والقتصادية األخيرة فى مصر. لممزيد... 
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 8- استضافة عدد من طالب جامعة ميريالند فى السفارة المصرية:
منالعربية كجزء والثقافة بعدد من طمبة جامعة ميريالند يدرسون المغة التقيت   

الموضوعاتمن لقائي معيم عدد الصيفي التابع لمجامعة، حيث تناول البرنامج   
ومصر، والفن والثقافةالعالقة اإلستراتيجية بين الوليات المتحدة ومنيا   

والسياسة المصرية ، باإلضافة إلي تاريخ الدبموماسية المصرية، المصرية  
 في الخارج. لممزيد... 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 9- انتياء العمل بجواز السفر اليدوى سبتمبر 2015:

طبقًا لمقررات منظمة الطيران المدني، وتجنبًا لممشاكل التي قد  2015نوفمبر  24في ضوء قرب موعد انتياء العمل بجواز السفر اليدوي في 
فإن وزارة الخارجية تناشد المصريين العاممين بالخارج . تواجييم عند سفرىم لمخارج أو عند عودتيم ألرض الوطن بمنافذ الدخول لمدول األجنبية

.كافسرعة التقدم إلى بعثاتنا القنصمية بالخارج لمحصول عمى جوازات سفر مميكنة قبل ىذا التاريخ بوقت   
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