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Month, 1, 2013 

 فى هذا العدد: 
 أوالً : الجالية المصرية فى الواليات المتحدة: 

. القومىالستخراج وتجديد الرقم المدنية إلى عدد من الواليات األمريكية وفد مصمحة األحوال زيارة  -     
. 2015يونيو  16إلى  2خالل الفترة من القضائية الموفدة إلى واشنطن / بدء عمل المجنة التجنيدية -  
 .النيويورك تايمزتحرير جريدة الموجه إلى هيئة الخطاب  -
 .الجاليةمن أبناء تكريم نماذج ناجحة -
 .2015العمل بجواز السفر اليدوى سبتمبر انتهاء -

 :مصر: ثانياً 
.القاهرة لفعاليات المؤتمر الدولى لمكافحة تدمير وتهريب اآلثار فى الشرق األوسطاستضافة  -     

 (.2063تمكين المرأة والتنمية نحو تحقيق أجندة إفريقيا )هذا العام تحت عنوان فعاليات يوم إفريقيا تنظيم  -
 :العالقات الثنائية: ثالثاً 

 .بالنجاحات اإلقتصادية المصريةاحتفاًء األمريكية « جينيرال موتورز»حفل عشاء شركة  -
 .وزيرة التضامن االجتماعى إلى واشنطنزيارة  -

_______________________________________________________________ 
 :القومى الرقم بطاقات وتجديد الستخراج المتحدة الواليات إلى المدنية األحوال مصمحة من وفد إيفاد -1

   فرانسيسكو وسان وشيكاغو وهيوستن واشنطن من كل  بزيارة المدنية األحوال مصمحة من وفد قام
 القومى الرقم بطاقات وتجديد إصدار استمارات قبول تم حيث ،2015 مايو شهر خالل أنجموس ولوس
   لممزيد،،، األمريكية، المتحدة الواليات فى المصرية الجالية أبناء من آلالف
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 2- إيفاد لجنة تجنيدية/ قضائية إلى السفارة فى واشنطن خالل الفترة من 2 إلى 16 يونيو 2015:

 الجالية، ألبناء التجنيدية المواقف لتسوية أعمالها واشنطن فى المصرية بالسفارة الدفاع بمكتب أعمالها القضائية التجنيدية المجنة بدأت
 استفسارات أية ولديه التجنيدى موقفه تسوية فى المصرية الجالية أبناء من يرغب من فعمى .الجارى 16 يوم حتى مهمتها أداء فى وستستمر

 ...لممزيد . الدفاع مكتب مع التواصل فعميه المطموبة، المستندات عن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الخطاب الموجه إلى هيئة تحرير جريدة النيويورك تايمز -3
 والمعنون  2015مايو  19وجهت الخطاب التالى إلى هيئة تحرير جريدة النيويورك تايمز وذلك لمرد عمى مقالها االفتتاحى بتاريخ 

 “In Egypt, Deplorable death Sentences” لممزيد... 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4- تكريم نماذج ناجحة من أبناء الجالية:
 عدد وجود األمريكية المتحدة الواليات فى المصرية الجالية أبناء مع التواصل وأثناء األمريكية المدن من لمعديد المتكررة زياراتى خالل الحظت

 وكذلك فيها يعيشون التى لممدن بالنسبة مهماً  دوراً  ويمعبون مختمفة، مجاالت فى كبيرة نجاحات حققوا ممن المصرية الجالية شباب من كبير
 المحمية والمنظمات المؤسسات من العديد من كبيراً  تقديراً  نجاحهم وقصص الشباب هؤالء تجارب القت وقد .مصر األم لوطنهم بالنسبة
  ...لممزيد الوطنى، بالعيد االحتفاالت أثناء عام كل الشباب هؤالء من عدد بتكريم السفارة تقوم أن المفيد فمن لذلك .والدولية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :2015انتهاء العمل بجواز السفر اليدوى سبتمبر  -5

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

 .سرعة التقدم إلى بعثاتنا القنصمية بالخارج لمحصول عمى جوازات سفر مميكنة قبل هذا التاريخ بوقت كاف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6- استضافة القاهرة لفعاليات المؤتمر الدولى لمكافحة تدمير وتهريب اآلثار فى الشرق األوسط: 
 استضافت القاهرة فعاليات المؤتمر الدولى لمكافحة تدمير وتهريب اآلثار فى الشرق األوسط يومى

، وذلك فى محاولة من المجتمع الدولى«الثقافة تحت التهديد»تحت عنوان  2015مايو  14و 13    
 لحماية آثار وتراث البشرية وقطع التمويل عن التنظيمات اإلرهابية لممزيد... 

 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 7- تنظيم فعاليات يوم إفريقيا هذا العام تحت عنوان )تمكين المرأة والتنمية نحو تحقيق أجندة إفريقيا 2063(:

2015قامت السفارة بالتعاون مع سفارة المممكة المغربية الشقيقة بتنظيم حفل يوم أفريقيا لعام   
مايو، ولقد تضمن الحفل 28بالنيابة عن مجموعة السفراء األفارقة في واشنطن يوم   

 معرضًا ألعمال فنية أفريقية، وعروضًا استعراضية لفرق أفريقية، وقد حضر الحفل 
، وعدد من األفارقة، وقد ألقيت كممة تناولت فيها«جاسى جاكسون»الناشط الحقوقى   

 الدور المصرى القيادى بقارتنا السمراء، واهتمام السيد رئيس الجمهورية بتوطيد 
 عالقاتنا بأشقائنا فى القارة، كذلك موقع قارتنا من العالم، والتحديات التى تواجهها، لممزيد...

 
 
 

http://www.egyptembassy.net/news/%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9/
http://www.egyptembassy.net/news/%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9/
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http://www.egyptembassy.net/media/Egypt_AntiquitiesFactSheet_060515b11-2.pdf
http://www.egyptembassy.net/media/Egypt_AntiquitiesFactSheet_060515b11-2.pdf
http://www.egyptembassy.net/news/africa-day-2015/
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 8- حفل عشاء شركة “جينيرال موتورز” األمريكية احتفاًء بالنجاحات اإلقتصادية المصرية:

 فى إطار تواصل السفارة مع مجتمع األعمال األمريكى لمترويج لفرص اإلستثمار المتاحة
 فى مصر وخطوات اإلصالح اإلقتصادى غير المسبوقة التى تتخذها الحكومة المصرية،
 ومتابعة نتائج مؤتمر دعم وتنمية اإلقتصاد المصرى، شاركت كضيف الشرف فى حفل 

األمريكية احتفاًء بالنجاحات« جينيرال موتورز»العشاء والميمة المصرية التى نظمتها شركة   
 االقتصادية التى تحققها مصر لممزيد... 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 9- زيارة وزيرة التضامن االجتماعى إلى واشنطن: 

 زيارة إطار فى وذلك ،2015مايو 13 إلى 10 من الفترة خالل واشنطن لمعاصمة بزيارة االجتماعى التضامن وزيرة والى غادة /السيدة قامت
 غرفة نظمته الذى العمل إفطار خالل كممة بالقاء الزيارة خالل الوزيرة السيدة قامت وقد األمريكية، التجارة غرفة نظمتها التى األبواب طرق بعثة

 ...لممزيد ،2015 مايو 12 يوم األمريكى-المصرى األعمال ومجمس األمريكية التجارة
 

http://www.egyptembassy.net/news/%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83/
http://www.egyptembassy.net/news/%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83/
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