
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: 
 أولً : مصر: 

. 2015مؤتمر دعم وتنمية القتصاد المصرى بشرم الشيخ  -    
. مصريًا عمى يد تنظيم داعش فى ليبيا 21مقتل كممة الرئيس إلى األمة حول  -  

.بالكاتدرائية المرقسيةالمصريين فى حادث ليبيا اإلرىابى السيد الرئيس عزاء الضحايا مشاركة  -   
 .2015الشيخ الترويج لممؤتمر القتصادى بشرم -

 ثانياً : الجالية المصرية فى الوليات المتحدة:
.يناير 25بالذكرى الرابعة لثورة الحتفال  -   

  .لمسيدات الديمقراطى الوطنى النادى لقاء -
 .فى تأبين شيداء مصر فى ليبياالمشاركة -
 .الرقم القومىاستخراج -
 .تأجيل النتخابات البرلمانية-
 .  بولية نيويورك Carnige Hallحفل موسيقى لمفنان المصرى محمد شمس فى -

 ثالثاً : العالقات الثنائية:
 .والتطرفالسيد وزير الخارجية إلى الوليات المتحدة لممشاركة فى مؤتمر مكافحة العنف زيارة  -

_______________________________________________________________ 
 :2015 الشيخ بشرم المصرى القتصاد وتنمية دعم مؤتمر -1
 وتنمية دعم مؤتمر" مصر استضاف المصرية لمحكومة اإلقتصادية التنمية خطة إطار فى
 .2015 مارس 15 إلى 13 من الفترة خالل الشيخ شرم بمدينة "المصرى القتصاد 

 ،دولة 88 وممثمين ووزراء حكومات ورؤساء ورؤساء لمموك مشاركة المؤتمر شيد  
   الدولى، النقد صندوق مديرة رأسيم عمى دولية منظمة 23 مشاركة إلى باإلضافة

 البنك ورئيس الدولية، التمويل لمؤسسة التنفيذى والمدير الدولى، لمبنك اإلدارية ومديرة
   باإلضافة لممشاركة المرتفع المستوى ىذا ويعكس والتنمية، اإلعمار إلعادة األوروبى

   وفى مصر مستقبل فى الثقة العالم دول مختمف من المستثمرين من 2800 مشاركة إلى
 ...لممزيد .بيا اإلستثمار بيئة جدارة
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 2- كممة الرئيس إلى األمة حول مقتل 21 مصريًا عمى يد تنظيم داعش فى ليبيا:

،2015فبراير  16وجو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى كممة إلى األمة يوم    
مصرمصرى عمى يد تنظيم داعش اإلرىابى، وأكد عمى أن  21فييا مقتل نعى   

لنفسيا بحق الرد، وباألسموب والتوقيت المناسب، لمقصاص من ىؤلء تحتفظ   
 القتمة والمجرمين المتجردين من أبسط قيم اإلنسانية. لممزيد...

 
  _______________________________________________  

 3- مشاركة السيد الرئيس عزاء الضحايا المصري فى حادث ليبيا اإلرىابى بالكاتدرائية المرقسية:
 إلى كاتدرائية 2015فبراير  16توجو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح يوم 

 ...لممزيد. ليبيا اإلرىابىالعباسية لتقديم واجب العزاء فى الضحايا المصريين فى حادث 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :2015الترويج للمؤتمر االقتصادى بشرم الشيخ  -4

 القتصادفى إطار الجيود المبذولة لمترويج لإلقتصاد المصرى، ومؤتمر شرم الشيخ لدعم وتنمية 
 2015فبراير  26استقبمت يوم ، 2015مارس  15-13المزمع عقده خالل الفترة من المصرى 
 والتعميرمن رجال األعمال األمريكيين العاممين فى مجالت صناعة األسمنت واإلنشاء مجموعة 
 اإلستثمار واإلستشارات الدولية والسياحة وتكنولوجيا المعمومات والطيران واإلعالم، وصناديق 

 .بالتنسيق مع نادى جامعة ىارفارد لرجال األعمالوذلك 
 ألقيت كممة إستعرضت خالليا التطورات اإلقتصادية التى تشيدىا مصر فى الفترة األخيرة،  

 حجم الفرص اإلستثمارية والمشروعات العمالقة التى شرعت مصر فى تنفيذىا، موضحًا 
 التىأىداف مؤتمر دعم وتنمية اإلقتصاد المصرى ومستوى المشاركة المتوقع والرسائل وكذلك 

 ...لممزيد. المؤتمرالحكومة خاللو وآلية إعداد المشروعات التى ستطرحيا الحكومة خالل ستوجييا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 5- الحتفال بالذكرى الرابعة لثورة 25 يناير:

يناير المجيدة بحضور عدد  25حفاًل إلحياء الذكرى الرابعة لثورة  2015يناير  22استضافت السفارة يوم   
ألقيت خالليا كممة استعرضت خالليا التقدم المحرز عمى من رموز الجالية المصرية فى الوليات المتحدة،  

 الصعيد السياسى واللتزام بخارطة الطريق فى ضوء قرب إجراء النتخابات البرلمانية، كذلك تعرضت لمخطوات
 القتصادية التى تم اتخاذىا من قبل الحكومة لجذب الستثمارات وتحسين البيئة القتصادية، كذلك

لعالقات الثنائية بين مصر والوليات المتحدة، وأخيرًا رؤية السفارة لتطوير العالقةاتطرقت لتطور   
 الجالية خالل الفترة المقبمة، والتواصل معيا من خالل موقع السفارة، ووسائل التواصل الجتماعى،

   لممزيد... 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 :  الديمقراطى لمسيداتالوطنى لقاء النادى  -6
أعضاء مجمس إدارة النادى الوطنى الديمقراطى لمسيدات حيث تناول المقاء موضوعات عديدة استقبمت   

صناعةمصر القديم وتطور األوضاع السياسية واإلقتصادية فى مصر، ودور المرأة المصرية فى تاريخ  أىميا  
وكذلك الجيود المبذولة لتعزيز دور المرأة واإلصالحات الدستورية األخيرة وما تضمنتو الحضارة المصرية   

 من توفير مشاركة فاعمة لممرأة فى الحياة العامة والبرلمانية. لممزيد...  
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  :ليبيا فى مصر شيداء تأبين فى المشاركة -7
الذىشييدًا من أبناء الوطن عمى أيدى اإلرىاب الغادر  21شاركت فى تأبين   

يعرف دينًا ول ممة ول يراعى حرمة لدٍم أو وطن، وذلك بكنيسة سان مارك بولية فيرجينيا ل   
فيياوجيت رسالة عزاء لكل أبناء الجالية القبطية المصرية فى الوليات المتحدة أكدت كما   
مصر كميا حكومة وشعبًا لفى حداد عمى أرواح شيدائيا الذين برىنوا لمعالم أجمع عمى شجاعتيم أن   

 المستمدة من إيمان وصبر، وأبرزوا لمعالم جبن وخسة الجماعات اإلرىابية. لممزيد... 
_______________________________________________________________ 

 8- استخراج الرقم القومى:
شير مايو القادم إلى البعثات المصرية فى الوليات فى ضوء اإلعداد لزيارة وفد من مصمحة األحوال المدنية إلصدار بطاقات الرقم القومى خالل 

: عمى الراغبين فى استخراج أو تجديد بطاقات الرقم القومى الخاصة بيم تسجيل بياناتيم من خالل البريد اإلليكترونىالمتحدة األمريكية،   
idrequest@egyptembassy.net 

حتى تتمكن السفارة من إحضار لجنة جديدة لستصدار أو . عمى أن يتضمن الطمب اسم الولية ومحل اإلقامة، والياتف الخاص بصاحب الطمب
. المنشودتجديد بطاقات الرقم القومى عند وصول عدد المسجمين لمرقم   

______________________________________________________________ 
 9- تأجيل النتخابات البرلمانية:

 2014لعام  202فى ضوء صدور حكمى المحكمة الدستورية العميا بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجميورية بالقانون رقم 
 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجمس النواب، وصدور حكم محكمة القضاء اإلدارى بوقف تنفيذ قرار المجنة العميا لالنتخابات لدعوة الناخبين

.مارس الجارى 21لنتخاب أعضاء مجمس النواب، فقد تقرر تأجيل النتخابات البرلمانية، والتى كان من المقرر أن تبدأ مرحمتيا األولى فى   
ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 10- حفل موسيقى لمفنان محمد شمس بولية نيويورك: 
 يحى الفنان المصرى محمد شمس حفل موسيقى فى كارنيجى ىال بولية نيويورك

أبريل المقبل، ويشمل برنامج الحفل موسيقى شرقية وغربية تعكس 15األربعاء   
 رؤية الفنان محمد شمس لقدرة الموسيقى عمى كسر الحواجز بين الثقافات المختمفة،

 لممزيد...  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 11- زيارة السيد وزير الخارجية إلى الوليات المتحدة لممشاركة فى مؤتمر واشنطن لمكافحة التطرف:

، 2015فبراير  18شارك السيد وزير الخارجية سامح شكرى بقمة البيت األبيض لمكافحة التطرف يوم   
 والتقى عمى ىامش القمة بعدد من مسئولى اإلدارة األمريكية منيم وزير الخارجية جون كيرى، ومستشارة

 األمن القومى سوزان رايس، وبحث سيادتو مع المسئولين عدد من القضايا اإلقميمية وعمى رأسيا سبل
 مكافحة اإلرىاب والتطرف بالمنطقة، باإلضافة لمعالقات الثنائية بين البمدين. لممزيد... 
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