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فى ىذا العدد:
أوالً مصر:

 فوز مصر بالعضوية غير الدائمة فى مجمس األمن. االحتفال بعضوية مصر فى مجمس األمن فى متحف المتروبولتون فى مجمس األمن.ثانياً الجالية:

 تصويت المصريين فى الخارج فى المرحمة األولى من االنتخابات البرلمانية. تينئة السيد رئيس الجميورية ألبناء الجالية المصرية بمناسبة العام اليجري الجديد. -محاضرة د .زاىى حواس فى السفارة لدعم السياحة.

 التذكير بانتياء العمل بجواز السفر اليدوى نوفمبر .2015 -1فوز مصر بالعضوية غير الدائمة فى مجمس األمن:
فازت مصر بالعضوية غير الدائمة لمجمس األمن عن عامي  2016و،2017
وذلك خالل االنتخابات التى عقدت فى األمم المتحدة  15أكتوبر ،وشيدت انضمام
خمس دول جديدة إلى المجمس ىى مصر واليابان والسنغال وأوكرانيا وأورجواي ،وقد
حصمت مصر عمى تأييد  179من أصل  193دولة ،جدير بالذكر أن ىذه ىى المرة
الخامسة التى تحظى فييا مصر بعضوية المجمس .لممزيد،،،
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 -2االحتفال بعضوية مصر فى مجمس األمن فى متحف المتروبولتون فى مجمس األمن:
شاركت فى الحفل الذى نظمتو وزارة الخارجية المصرية يوم  13أكتوبر بمتحف
المتروبولتون فى نيويورك ،وقد ألقى السيد وزير الخارجية /سامح شكرى كممة
استعرض فييا دور مصر فى تأسيس منظمة األمم المتحدة ومشاركتيا فى صياغة
الميثاق ،موضحاً الجيود المصرية منذ ذلك الحين والى اآلن فى صون األمن
والسمم الدوليين ،لممزيد،،،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -3تصويت المصريين فى الخارج فى المرحمة األولى من االنتخابات البرلمانية:
قام المصريون فى الخارج بالتصويت خالل المرحمة األولى من
االنتخابات البرلمانية يومى  17و 18أكتوبر ،وقد نظمت السفارة عممية
االقتراع ،واستقبمت الناخبين عمى مدار اليومين ،وقد شارك خالل ىذه
المرحمة  146ناخب ،كما تم تنظيم مرحمة اإلعادة يومى  26و 27أكتوبر،
لممزيد،،،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-4تينئة السيد رئيس الجميورية ألبناء الجالية المصرية بمناسبة العام اليجري الجديد:
أرسل السيد رئيس الجميورية (عبد الفتاح السيسي) رسالة إلى أبناء الجالية المصرية فى الخارج لتينئتيم بمناسبة حمول العام اليجري
الجديد ،لممزيد،،،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-5محاضرة د .زاىى حواس فى السفارة لدعم السياحة:
استضافت السفارة حفل استقبال ومحاضرة د .زاىي حواس ،حيث ألقيت
كممة رحبت فييا بالدكتور /زاىى حواس ،وتطرقت إلى الجيود التى تقوم
بيا مصر لصيانة وحماية تراثيا األثرى مؤكداً عمى ضرورة قيام المجتمع
الدولى بدعم جيود مصر فى ىذا المجال ،ألن تراث مصــر ىو كنز لمبشرية
بأســـرىا .وأشرت إلى المؤتمر الدولى حول تيريب اآلثار الذى استضافتو
مصر فى مايو  2015والذى تم خاللو مناقشة جيود وقف سرقة اآلثار
وبيعيا فى السوق السوداء لتمويل الجماعات اإلرىابية .ودعوت ممثمى
الشركات السياحية إلى زيادة الرحالت السياحية إلى مصر ،مؤكداً عمى
تقديم أجيزة الدولة كافة التسييالت والخدمات التى تضمن أمن وراحة
السائحين .لممزيد...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -6التذكير بانتياء العمل بجواز السفر اليدوى نوفمبر :2015
فى ضوء قرب موعد انتياء العمل بجواز السفر اليدوي فى  24نوفمبر  2015طبقاً لمقررات منظمة الطيران المدني وتجنباً لممشاكل التى قد
تواجيكم عند سفركم إلى الخارج أو عند عودتكم ألرض الوطن .فإن وزارة الخارجية تناشد المصريين العاممين بالخارج سرعة التقدم إلى بعثاتنا
القنصمية لمحصول عمى جوازات سفر مميكنة قبل ىذا التاريخ بوقت كاف.

