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 فى ىذا العدد: 
 أواًل مصر: 

.الميالد المجيدمشاركة الرئيس السيسي فى االحتفال بعيد  -   
.انعقاد مجمس النواب -  
.سريان عضوية مصر بمجمس األمن الدولى -  

 ثانيًا العالقات الثانية:
. واشنطنإلى تجاري وفد وزارة زيارة  -  

 ثالثًا الجالية:
.تينئة السيد الرئيس إلى الجالية المصرية بمناسبة عيد الميالد المجيد -  
.عيد الميالد بكنيسة مار مرقص القبطية األرثوذكسية بوالية فيرجينياالمشاركة بقداس  -  
.يناير 25احتفال السفارة بالذكرى الخامسة لثورة  -  
  :المجيد الميالد بعيد االحتفال فى السيسي الرئيس مشاركة -1

 الميالد بعيد العباسية كاتدرائية احتفال «السيسي الفتاح عبد» الرئيس حضر    
 المرقسية الكرازة بطريرك «الثانى تواضروس» البابا لتينئة وذلك يناير، 6 يوم المجيد

 تضمنت قصيرة كممة الرئيس وألقى المجيد، الميالد بعيد األقباط المصريين والمواطنين
   المجتمع بحماية وتعيد المصري المجتمع نسيج وحدة وأكدت العيد، بمناسبة التينئة

 .لمفتنة محاوالت أية من المصري
   العام المجيد الميالد عيد احتفال حضر وأن سبق الرئيس السيد أن بالذكر جدير

   .2015 الماضي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2- انعقاد مجمس النواب:
يناير، وذلك بعد عقد االنتخابات  10انعقد مجمس النواب المصري ألول مرة يوم   

عمى/ البرلمانية خالل الشيور الثالثة األخيرة من العام الماضي، وتم انتخاب الدكتور  
.عبد العال رئيسًا لممجمس، كذلك تم انتخاب أعضاء المجان ورؤسائيا  

 جدير بالذكر أن نتائج االنتخابات جاءت ممثمة لمختمف فئات الشعب المصري، حيث
.مقعد لممواطنيين األقباط 39مقعد لمشباب، و 54مقعد لممرأة، و 87ضم المجمس   

 لممزيد،،،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 3- سريان عضوية مصر بمجمس األمن الدولى:
،2016بدأت مصر فى ممارسة مياميا كعضو غير دائم بمجمس األمن االول من يناير   

، وذلك لممرة الخامسة فى تاريخ مصر منذ بدء 2017ديسمبر  31وذلك حتى   
، وتأمل مصر من خالل عضويتيا 1945عضويتيا باألمم المتحدة كعضو مؤسس   

عمى حفظ األمن والسمم الدوليين، والمساىمة فى خدمة مصالح المجموعتين  العمل  
.العربية واإلفريقية  

، بعد انتخابات شيدت 2015جدير بالذكر أن مصر فازت بعضوية المجمس فى أكتوبر   
.  193دولة من أصل  179تصويت   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4-زيارة وفد تجاري مصري إلى واشنطن:

يناير الماضى ، حيث ُعقدت  7إلى  5قام وفد تجارى مصرى من عدد من الوزارات المعنية بزيارة لمعاصمة األمريكية واشنطن خالل الفترة من 
جتماع االبمكتب ممثل التجارة األمريكية مشاورات تجارية بين الجانبين فى إطار االتفاق اإلطارى لمتجارة واالستثمار بين البمدين، حيث تم خالل   

.كافة الموضوعات التجارية المطروحة بين البمدين بيدف تطوير العالقات التجارية وتذليل العقبات التى تواجييامناقشة   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5-تينئة السيد رئيس الجميورية ألبناء الجالية المصرية بمناسبة عيد الميالد المجيد:
عيد الميالد المجيد رسالة إلى أبناء الجالية المصرية فى الخارج لتينئتيم بمناسبة ( عبد الفتاح السيسي)أرسل السيد رئيس الجميورية 

 لممزيد،،،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 6- المشاركة بقداس عيد الميالد بكنيسة مار مرقص القبطية األرثوذكسية بوالية فيرجينيا:
   بمناسبة االمريكية المتحدة الواليات في األقباط مصر ألبناء التياني خالص عن أعربت

 .والتقدم والرخاء باألمن الجميمة المناسبة ىذه يعيد أن اهلل داعياً  ،المجيد الميالد عيد
 مريالند والية في القبطية الكنيسة في أقيم الذي المجيد الميالد عيد قداس حضرت وقد

  وجنوب لوسط األرثوذكسية القبطية الكنيسة أسقف مايكل، األنبا نيافة ترأسو والذي
   لممزيد،،، .األمريكي الشرقي الساحل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :يناير 25 لثورة الخامسة بالذكرى السفارة احتفال -7

 السفارة أقامتًيناير،ًمنًوالعشرينًالخامسًلثورةًالخامسةًبالذكرىًاحتفالاً

 أبناء بحضورًلها،ًالتابعًالثقافيًبالمكتبً،ًثقافيةًفعاليةًواشنطنًفي المصرية

 للمزيد،،، .للسفارة التابعةًالفنيةًالمكاتب وأعضاء المصريةًالجالية 

 

http://www.egyptembassy.net/news/egypts-newly-elected-parliament-convenes-including-historic-number-of-female-members/
http://www.egyptembassy.net/news/%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7/
http://www.egyptembassy.net/ambassador-media/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF/
http://www.egyptembassy.net/ambassador-media/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF/
http://www.egyptembassy.net/ambassador-media/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1/

