
Embassy of  the Arab Republic of  Egypt  

3521 International Ct. NW, Washington DC 20008 

P: 202.895.5437  |  F: 202.244.4319 

Month, 1, 2013 

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

. الستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومىإلى الواليات المتحدة من مصمحة األحوال المدنية إيفاد وفد  -    
. 2015يونيو  16إلى  2قضائية إلى السفارة فى واشنطن خالل الفترة من / لجنة تجنيديةإيفاد  -  

.القيامة المجيدالسيد الرئيس إلى األخوة االقباط احتفااًل بعيد رسالة  -    
 .النيويورك تايمزتحرير جريدة الموجو إلى ىيئة الخطاب  -
 .الخطاب الموجو إلى ىيئة جريدة تحرير الواشنطن بوست-
 .2015العمل بجواز السفر اليدوى سبتمبر انتياء -
 .القيامةعيد مشاركة السفارة فى قداس -

 ثانياً : مصر:
.بيان رئاسة الجميورية بشأن تطورات الوضع فى اليمن -    

 .صندوق النقد الدولى والبنك الدولىاجتماعات فى المشاركة  -
 :العالقات الثنائية: ثالثاً 

 .جيوجرافيكآثار مصرية فى احتفالية الناشيونال استرداد  -
 .البمدينالتميفونية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس باراك أوباما حول العالقات الثنائية بين المياتفة -
 .أبريل 27لقاء وزيرى خارجية مصر والواليات المتحدة فى نيويورك فى -

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

   القومى، الرقم بطاقات بشأن المصرية الجالية أبناء من المتكررة لمطمبات استجابة
 وتجديد الستخراج الداخمية بوزارة المدنية األحوال مصمحة من وفد إيفاد تقرر

 ...لممزيد .األمريكية المتحدة الواليات مدن من عدد إلى القومى، الرقم بطاقات
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.egyptembassy.net/news/%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B2/
http://www.egyptembassy.net/news/%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B2/


 

 
 

 
 2- إيفاد لجنة تجنيدية/ قضائية إلى السفارة فى واشنطن خالل الفترة من 2 إلى 16 يونيو 2015:

قضائية إلى السفارة فى / استجابة لطمبات أبناء الجالية بشأن تسوية المواقف التجنيدية ألبناء الجالية، فقد تقرر إيفاد لجنة تجنيدية 
 واشنطن خالل الفترة من 2 إلى 16 يونيو 2015. لممزيد...

  _______________________________________________  
 3- رسالة السيد الرئيس إلى األخوة االقباط احتفااًل بعيد القيامة:

 مصرواألخوات أقباط لألخوة برسالة توجو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى 
 ...لممزيد. المجيــدـالخارج لمتينئة بعيد القيامة فى 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :النيويورك تايمزتحرير جريدة الخطاب الموجه إلى هيئة  -4
 والمعنون  2015مارس  19وجيت الخطاب التالى إلى ىيئة تحرير جريدة النيويورك تايمز وذلك لمرد عمى مقاليا االفتتاحى بتاريخ 

 “Abetting Egypt’s Dictatorship,” لممزيد... 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5- الخطاب الموجو إلى ىيئة جريدة تحرير الواشنطن بوست:
عمى المغالطات الواردة  بمقاليا وذلك لمرد الواشنطن بوست الخطاب التالى إلى ىيئة تحرير جريدة وجو المكتب اإلعالمى التابع لمسفارة 

   ...لممزيد ”Egypt’s ‘meaningless’ rule of law“ والمعنون  2015مارس  31االفتتاحى بتاريخ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 :2015انتياء العمل بجواز السفر اليدوى سبتمبر  -6
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
 .سرعة التقدم إلى بعثاتنا القنصمية بالخارج لمحصول عمى جوازات سفر مميكنة قبل ىذا التاريخ بوقت كاف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :  بقداس عيد القيامة بكنيسة ميرالندالمشاركة  -7

عيد القيامة المجيد الذي أقيم في الكنيسة القبطية في والية ميريالند والذي ترأسو شاركت فى قداس في إطار االحتفاالت بعيد القيامة المجيد، 
 ...   لممزيداالمريكي، نيافة األنبا مايكل، اسقف الكنيسة القبطية االرثوذكسية لوسط وجنوب الساحل الشرقي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 8- بيان رئاسة الجميورية بشأن تطورات الوضع فى اليمن: 

باألمن أصدرت رئاسة الجميورية بيانًا، أوضحت فيو موقف مصر من تطور األوضاع السياسية والعسكرية فى اليمن، انطالقًا من التزام مصر 
 القومى العربى، لممزيد... 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 9- المشاركة فى اجتماعات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى:

، 2015أبريل  19إلى  16شارك وفد وزارى مصرى رفيع المستوى فى إجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين خالل الفترة من 
 تضمنت أنشطة الوفد الوزراى لقاء المسئولين بكل من صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى لتعزيز وتفعيل تعاون مصر مع 

 المؤسستين، لممزيد...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 10- استرداد آثار مصرية فى احتفالية الناشيونال جيوجرافيك:
المصريةنيابة عن السيد وزير اآلثار فى احتفالية استرداد اآلثار  2015أبريل  22شاركت يوم   

. والتى نظمتيا كل من وزارة األمن الداخمى والمتحف الجغرافى بواشنطن    
الداخمىسارة سالدانيا مساعدة وزير األمن / مثل الجانب األمريكى فى االحتفالية السيدةوقد   

  ومديرة إدارة اليجرة والجمارك، لممزيد....
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 11- المياتفة التميفونية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس باراك أوباما حول العالقات الثنائية بين البمدين:
إلى اعتزام اإلدارة األمريكية مطالبة أشار فييا االخير ، «باراك أوباما»تمقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مكالمة ىاتفية من نظيره األمريكى 

الكونجرس باستمرار المساعدات العسكرية األمريكية المقدمة لمصر سنويًا والمقدرة بحوالي 1,3 مميار، لممزيد...  
______________________________________________________________ 

 12- لقاء وزيرى خارجية مصر والواليات المتحدة فى نيويورك خالل االسبوع األخير من أبريل:
جونبوزير الخارجية األمريكي أبريل  ٢٧سامح شكري وزير الخارجية مساء يوم االثنين التقي   
منعفي نيويورك بمقر األمم المتحدة، وذلك عمي ىامش أعمال مؤتمر مراجعة معاىدة كيري   

المجاالتالنووي، حيث تم تناول العالقات الثنائية وسبل تطويرىا بين البمدين في مختمف االنتشار   
انعقادواالقتصادية والتجارية بما يحقق المصالح المشتركة لمبمدين والشعبين، فضال عن السياسية   

 مؤتمر عام 2015 لمراجعة معاىدة عدم االنتشار النووي في ضوء جدول أعمال المؤتمر، لممزيد... 
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