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 لجالية األمريكية فى مصرخدمة ال نشرة اخبارية
 

 سفارة األمريكية بالقاهرةالب القسم القنصلي
 

 2017 فبراير                                         رابعالالعدد الثانى، اإلصدار 
 

قسم خدمات المواطنين األمريكيين 

(ACS) 

شارع كمال الدين صالح، جاردن  8

 تى، القاهرةسي

27973300 (202) 

 (*ة فى حاالت الطوارئ فقطساع 24)

 

اآلتى:  حاالت الطوارئ شملت* 

، حاالت ىالمستشفدخول ، تاإلعتقاال

 البحث عن المفقودين، حضانة األطفال، 

، لواليات المتحدةلعودة لالحاجة ل

أو سرقة جوازات و/، فقدان تايالوف

 السفر

 

د تجدي لجميع الخدمات األخرى مث

تسجيل المواليد، و ،جوازات السفر

عد من ورجاء تحديد موالتصديقات، ب

 . السفارة خالل موقع

ستفسارات برجاء التواصل معنا عبر الل

 البريد اإللكترونى:

ConsularCairoACS@State.gov 

 

مكتب السفارة األمريكية بالقاهرة ليست 

ستفسار عن إلل. ات فيدرالىتحقسم

تصال االبرجاء ، ستحقات الفيدراليةمال

بالقنصلية األمريكية فى القدس مباشرة 

عبر البريد اإللكترونى: 

FBU.Jerusalem@SSA.gov 

 

 

 الرئيس ونائب الرئيس ووزير الخارجية الجدد

 

مواطنون األمريكيون لمراكز االقتراع وانتخبوا رئيساً جديداً، ويتولى ذهب ال 2016فى نوفمبر 

 قيادة الحكومة الجديدة الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بينس. 

 

 
 

دونالد ترامب هو الرئيس الخامس واألربعون للواليات المتحدة 

، عقب تخرجه فى كلية وارتون لعلوم التمويل، أكمل األمريكية

عقارى بنيويورك، قبل الخوض فى مطورالده كوترامب مسيرة 

 –، تزوج ترامب بزوجته ميالنيا 2015سباق الرئاسة فى يونيو 

 .2005منذ عام  –ى ولسيدة أمريكا األ

 

 
 

يونيو  7فى ‘ ولد مايكل بينس فى كولومبوس بوالية إنديانا

أطلق للحصول على مقعد بمجلس  2000، وفى عام 1959

م فقد إنضم إلى مجلس النواب األمريكى النواب المحلى، ومن ث

 –غادر بينس  2013وهو فى األربعين من عمره، وفى عام 

العاصمة األمريكية النتخابه  -نائب الرئيس األمريكى الجديد 

المحافظ الخمسين لوالية إنديانا، واختاره الرئيس ترامب ناباً له 

 .2016فى يوليو 

 

، على تعيين 2017راير فب 1وافق مجلس الشيوخ األمريكى فى 

ريكس تيرلسون وزيراً للخارجية، ليصبح بذلك وزير الخارجية 

 1975األمريكى التاسع والستين، بدأ تيرلسون عمله منذ عام 

لدى إكسون موبيل، إلى أن شغل منصب رئيس مجلس إدارتها 

لهذا المنصب ، واختاره الرئيس 2016 – 2006فى الفترة 

ليصبح كبير مستشاريه  ؛قتهبمشورة مجلس الشيوخ ومواف

 للشئون الخارجية.

 

 

 أرقام الطوارئ المصرية

 

 إدارة النجدة والمطافئ 122

 اإلسعاف 123

 الدليل 140

 طفللل الساخنخط  16000

 ؟ ماذا يوجد في الداخل

 
معلومات عن 

 األوامر التنفيذية

 
زيارة الضمان 

 االجتماعى

 
خدمات المواطنين 

 األمريكيين

 
 بات خاصةانتخا

 4صفحة  3صفحة  3صفحة  2صفحة 
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 2صفحة  

 

 إعالن مهم لوزارة الخارجية

فبراير بمنع الحكومة األمريكية من إنفاذ أحكام معينة من أحكام األمر  3صدر أمر قضائى عن أحد المحاكم اإلقليمية بوالية واشنطن فى 

بما فى ذلك تلك المتعلقة بالتأشيرات والسفر األجانب"، الرعايا  ينفذهاالتى  ، "حماية الوطن من الهجمات اإلرهابية13769التنفيذى رقم 

  لرعايا سوريا والعراق وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

 

ستثناءات وقد ألغت وزارة الخارجية، بموجب األمر التنفيذى، كافة التأشيرات السارية لرعايا هذه البلدان السبعة إلغاءاً مؤقتاً مع وجود ا

ما محدودة، وقد تم رفع هذا اإليقاف المؤقت حالياً، وأصبحت هذه الـاشيرات سارية للسفر إلى الواليات المتحدة، إذا كان حاملها مؤهالً، أ

 األشخاص الذين انتهت صالحية تأشيراتهم أو ألغيت، فيتعين عليهم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة جديدة من السفارة األمريكية أو

وسننظر فى هذا اإلصدار منح اإلفراج أو التنازل عن طلب التأشيرة فى ميناء الدخول، بدورية الجمارك والحدود  بدون قرار منقنصليتها، 

 .معلومات محدثةا الموقع تباعاً أى عرض على هذنو

 

 www.travel.state.govانظر اإلعالن بالكامل وآخر تحديثاته على الموقع التالى: 

 

 

 

 

 تحذير من السفر إلى مصر

أصدرت وزارة الخارجية تحذير سفر إلى مصر بتاريخ 

، إقرأ النص الكامل لهذه الرسالة 2016ديسمبر  23

  هناالمتعلقة باألمن 

 تحديث المعلومات المتعلقة بمصر 

 2017يناير  17أصدرت وزارة الخارجية تحديثاً بتاريخ 

للمعلومات المتعلقة بمصر على صفحتها اإللكترونية، 

 هنالإلطالع على التحديث إدخل على الموقع اإللتكرونى  

 

 ةالتأهب لألزم

 

تمرين محاكاة ( فريقاً من الخبراء من واشنطن العاصمة، لتوجيه كبار القيادات بها بشأن 2016ديسمبر  13-12استضافت السفارة مؤخراً )

وكان التمرين بمثابة طريقة ممتازة الستعراض السياسات واإلجراءات الخاصة بالسفارة فيما يتعلق بالتأهب لألزمة ت، اإلدارة األزم

الخاصة بمصر، كما كان بمثابة تذكرة بأهمية التأهب، وقد كنا سعداء بمشاركة بعض من شركائنا المحليين فى هذا التمرين، بما ذى ذلك 

 ريكية بالقاهرة ونظرائهم من البعثات األجنبية بالقاهرة.بعض العاملين بالمدرسة األم

 

الصفحة الخاصة بوزارة الخارجية، تحت عنوان التخطيط للتأهب هل أنت متأهب لألزمة؟ يمكنك االطالع على كيفية التأهب لألزمة على 

 الشخصى.

 

لتلقى القصيرة ع لإلبالغ عن طريق الرسائل النصية والتسجيل على النظام السري ،الذكى لتسجيل المسافربرنامج التذكر التسجيل على 

إلى التحديثات المتعلقة باألمن، باإلضافة إلى رسائل بالبريد اإللكترونى من البرنامج.وللتسجيل قم بإرسال رسالة بريد إلكترونى من هاتفك 

CairoConsSMS@gmail.com 

 

 

 

 ج الذكى لتسجيل المسافرالبرنام

 خدمة مكتب الشئون القنصلية

 وزارة الخارجية األمريكية
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 3صفحة  

 لقاهرةفي زيارة لوحدة المستحقات الفيدرالية 

ت أيام، بقسم خدما 3، الكائنة بالقنصلية األمريكية بالقدس، ستقوم بزيارة توعية لمدة وحدة المستحقات الفيدراليةيسعدنا أن نعلن أن 

 المحاربين القدماء.مستحقات ت الفيدرالية الضمان االجتماعى ورة األمريكية بالقاهرة، وتتضمن المستحقااالمواطنين األمريكيين بالسف

 

، بمنطقة االنتظار الملحقة بقسم خدمات المواطنين األمريكيين، وسيلتقى فريق 2017مارس  9-7موعد الزيارة سيكون فى الفترة من 

 12-9يدرالية بالمستحقين للرد على أسئلتهم وإعطائهم دليل الضمان االجتماعى المحدث. مواعيد الزيارة ستكون من الساعة المستحقات الف

 ، وال داعى للحجز.2:30 – 1ومن الساعة 

 

 سيتى.جاردن  –شارع توفيق دياب  5المدخل العام )البوابة الغربية(  طريقن عيمكن وصول المواطنين األمريكيين لهذا الحدث 

 

 

 االجتماعىالضمان 

 

 

القنصلية األمريكية العامة 

 بالقدس

 

 زيادة الطلبة على خدمات المواكنين األمريكيين

 

يزداد الطلب على الخدمات التى تقدمها وحدة خدمات المواطنين األمريكيين زيادة مطردة، 

الطلب المتزايد ، و2016% خالل عام 27فالطلبات المقدمة لجوازات السفر فقط زادت بنسبة 

واستجابة للطلب  للمواعيد، فترات االنتظار الطويلةعلى الخدمات يمكن أن يكون ناتج عن 

المتزايد على الخدمات قمنا بتعيين موظف جديد بالقنصلية يعمل بنظام الدوام الكامل بوحدة 

ها  بتحديد مدة قدر 2017عالوة على ذلك، سنقوم فى مارس خدمات المواطنين األمريكيين، 

أيام للمواعيد الخاصة بجوازات السفر، وتقرير القنصل بشأن المواليد بالخارج، مما سيقلل  3

كيف ازداد الطلب على الخدمات فى من وقت االنتظار لهذه الخدمات، وبيبن الشكل التالى 

 السنوات األخيرة.
 

 

 
 

 2016 - 2012الطلب على الخدمات: 

 خدمات أخرى للمواطنين األمريكيين مريكيينإجمالى خدمات المواطنين األ طلبات جوازات السفر



 
 

 4صفحة 

 ين: انتخابات خاصة فى كاليفورنيا وجورجيا وكانساسللمواطنين األمريكيرسالة 

 

 إبريل 4الخاصة المزمع انعقادها فى األولية انتخابات كاليفورنيا 
، 2017إبريل  4تعقد والية كاليفورنيا انتخابات أولية خاصة يوم الثالثاء، الموافق 

الذى تقرر تعيينه زافييه بيكيرا النتخاب بديل بالدائرة االنتخابية الرابعة والثالثين، ل

من مقاطعة لوس انجلوس، وإن لم اً ة جزءوتضم هذه الدائرنائباً عاماً لوالية كاليفورنيا، 

 6% من األصوات، ستعقد انتخابات أخرى فى 50يحصل أى مرشح على أكثر من 

 يونيو.

 

استخدام  الخارج فىالمؤهلين والمواطنين  العائالتوأفراد  بالخدمةفراد ألويجوز ل

البطاقات البريدية الفيدرالى، ونموذج طلب التسجيل واالقتراع المقبول بجميع  نموذج

قم بملء النموذج وتوقيعه وإرساله لمكتب االنتخابات الذى تتبعه، الواليات واألقاليم، 

ثين، يمكنك التسجيل وتقديم طلب وإن كنت من مواطنى الدائرة االنتخابية الرابعة والثال

 www.fvap.govعلى الموقع: الغيابى القتراع ل

 

 

 إبريل 18الخاصة المزمع انعقادها فى األولية  جورجياانتخابات 
 

، 2017إبريل  18انتخابات أولية خاصة يوم الثالثاء، الموافق  جورجياتعقد والية 

تقرر تعيينه وزيراً النتخاب بديل بالدائرة االنتخابية السادسة، لتوم برايس الذى 

للخدمات الصحية واإلنسانية، وتضم هذه الدائرة أجزاءاً من أطالنتا الشمالية وأجزاء 

 من المقاطعات المحيطة، مثل كوب وفالتون وديكالب.

 

 إبريل 11الخاصة المزمع انعقادها فى األولية  كانساسانتخابات 
 

، 2017إبريل  11، الموافق انتخابات أولية خاصة يوم الثالثاء كانساستعقد والية 

النتخاب بديل بالدائرة االنتخابية الرابعة، لتمايك بومبيو، الذى استقال من مجلس النواب 

لتعيينه مديراً لوكالة االستخبارات المركزية )سي آى إيه( وأدى اليمين األمريكى 

بتلر،  كل المقاطعات التالية أو أجزاء منها:  باربر،، وتضم هذه الدائرة القانونية

إدواردز، إلك، جرينوود، هاربر، هارفى، كينجمان، كاولى، شوتوكوا، كومانش، 

 .رن، سمستافوردبرات، سيدوك، كيووا، باونى، 

 

الرابعة، فيمكنك التسجيل وطلب االقتراع إذا كنت من المقيمين بكنساس من الدائرة 

لألفراد بالخدمة ويجوز ،  www.fvap.govالغيابى بدءاً من اليوم على الموقع: 

استخدام نموذج البطاقات البريدية  الخارج فىالمؤهلين والمواطنين  العائالتوأفراد 

الفيدرالى، ونموذج طلب التسجيل واالقتراع المقبول بجميع الواليات واألقاليم، قم بملء 

 .بعهالنموذج وتوقيعه وإرساله لمكتب االنتخابات الذى تت

 

 

 البرنامج الفيدرالى للمساعدة في التصويت
 

 

وزارة الجيش، وين من خالل الشراكات مع ناخباليساعد البرنامج الفيدرالى للمساعدة في التصويت 

ومقاطعة يم األمريكية واألقال والية 50االنتخابات من  سؤولىومووزارة العدل، الخارجية، 

الحكومات المحلية إدارة االنتخابات األمريكية، بما فى ذلك حكومات الواليات وتتولى  ،كولومبيا

يدعم البرنامج مسؤولى انتخابات الواليات واالنتخابات المحلية من ، واتب الفيدراليةبات المكاانتخ

يمكن للناخبين علق باالقتراع الغيابى ، خالل تقديم المعلومات والمواد والتدريب والتوجيه فيما يت

التواصل مع مركز االتصال الخاص بالبرنامج الفيدرالى للمساعدة فى التصويت على الرقم التالى: 

( ، أو على البريد  DSN 425-1584أو  Vote438-800-1-)الخط المجانى  703 588 1584

بلد المتاحة على الموقع  67(، أو من خالل الخطوط المجانية فى vap.govvote@fاإللكترونى )

، ويمكن االطالع على البرنامج الفيدرالى على الفيس بوك  FVAP.govااللكترونى: 

(facebook.com/DoDFVAP) على  وأ( تويترtwitter.com/fvap) 

كل 

صوت 

انتخابى 

 مهم!

ارسل 

صوتك 

اإلنتخابى 

إلى وطنك 

 األم

http://www.fvap.gov/
http://www.fvap.gov/
mailto:vote@fvap.gov


 

 5صفحة  
 

  الموارد المجتمعية 
 

 ت الدخولتأشرياجداول جديدة لرسوم 

تضع الحكومة المصرية جدول جديد لرسوم تأشيرات الدخول 

 ، كما يلى:2017يونيو  1بدءاً من 

يوم عند وصول  30رسوم تأشيرة الدخول مرة واحدة لمدة 

 دوالر أمريكى 60المطارات المصرية: 

يوم عند وصول  90رسوم تأشيرة الدخول عدة مرات لمدة 

 كىدوالر أمري 70المطارات المصرية: 
 

 مصر تأشيرة وضعظ على افحكيف ت

تشجع السفارة المواطنين األمريكيين على المحافظة على 

االلتزام بقانون الهجرة المصرى في جميع األوقات، وينبغى 

 أن تكون تأشيرتك مناسبة للغرض الفعلى من إقامتك.

 المعلومات األساسية بشأن تأشيرة مصر:

، ويمكن travel.state.govالشروط متاحة على الموقع: 

إدارة الجوازات الحصول على مزيد من المعلومات من 

أو االستعانة بمكاتب الهجرة المصرية،  والهجرة والجنسية

 فى كل محافظة.الموجودة 
 

 األمريكية بالقاهرةبيسبول شاهد كرة ال

يوم الجمعة تستضيف القاهرة كرة البيسبول األمريكية 

باالستاد األوليمبى  ظهراً  2مارس الساعة  3الموافق 

، حيث يلتقى فريق كايرو هلهوندز وفريق كايرو بالمعادى

العب السابق أنتونيو بانكس الوولفز، الذى يتولى إدارتهما 

ستكون مباراة ممتعة، ويمكنك ، رابطة كرة القدم الوطنيةب

شراء األطعمة والمشروبات )البطاطس المحمرة والشاروما 

لى ذلك( من األطعمة باالستاد، والمشروبات الغازية، وما إ

جنيها  30وستكون التذاكر متاحة عند البوابة )سعر التذكرة 

 مصريا(.

 

  

 

ل ترغب فى التأكد من وصول ه

 بطاقة اقتراعك؟
 FVAP.GOV أدخل على الموقع:

 لم تتسلم بطاقة اقتراعك فى الميعاد المناسب؟

استمارة االقتراع ال تقلق! يمكنك الحصول على 

( من على الموقع: FWABالفيدرالية ) الغيابى

FVAP.GOV 

 الخارج؟هل لديك أصدقاء أو أفراد من عائلتك يعيشون أو يعملون ب

اخبرهم بأنه يمكنهم الحصول على المزيد من المعلومات والمساعدة من 

 FVAP.GOVعلى الموقع:  

 يمكن لألمريكيين التصويت أينما كانوا

هل تعلم أن أفراد الجيش األمريكى وعائالتهم والمواطنين فى الخارج، يمكنهم 

 ممارسة حقهم فى التصويت من أى مكان فى العالم؟

 

 

 :طريقةإليك ال

( FPCAقم بملء االستمارة الفيدرالية البريدية )

، للتسجيل ولطلب   FVAP.GOVعلى الموقع: 

 بطاقة اقتراع.

 متى؟

( قبل FPCAاإلستمارة الفيدرالية البريدية )أرسل 

الميعاد النهائى الذى تحدده الوالية. لمعرفة هذا 

 FVAP.GOVالموعد قم بزيارة الموقع: 

 اإلقتراع امألها وارسلها بمجرد استالم بطاقة

 

 متى؟

 تاريخ اإلرسال الموصى بهطبقاً ل

الخطوة 

2 

الخطوة 

1 

 2016نوفمبر 1

 في الواليات المتحدة األمريكية

 2016اكتوبر  15

 الواليات المتحدة األمريكية خارج

 2016اكتوبر  10

التواجد على سفينة فى عرض 

 البحار

 من أى مكان فى العالمكيف  تصوت فى اإلنتخابات المريكية 

 فى خطوتين بسيطتين
 ألفراد الجيش األمريكى وللمواطنين األمريكيين فى الخارج



 
 

 6صفحة 
 

 

 خدمات قسم خدمات المواطنين األمريكيين
 

المقدمة  تطبق وحدة خدمات المواطنين األمريكيين نظام المواعيد الُمسبقة على جميع الخدمات
. لتحديد موعد يُرجى زيارة موقعنا اإللكترونى األكثر كفاءةسعياً إلى تقديم الخدمة 
Egypt.usembassy.gov. 

 

 

 اشترك فى خدمة الرسائل النصية القصيرة الجديدة
 

أعلن قسم خدمات المواطنين األمريكيين مؤخراً إطالق خدمة 

ن األمريكيين سريعة للرسائل النصية القصيرة مخصصة للمواطني

فى مصر. انطالقاً من ذلك، سيستخدم قسم خدمات المواطنين 

األمريكيين هذه الخدمة باإلضافة إلى خدمة رسائل البريد 

اإللكترونى الموجودة بالفعل، إلعالم المشتركين بالمعلومات 

العاجلة المتعلقة باألمن؛ لذا نشجعكم على اإلشتراك بهذه الخدمة 

ة المتعلقة بآخر المستجدات. برجاء إرسال لتلقى الرسائل القصير

 بريد إلكترونى برقم هاتفك إلى:

 cairoconssms@gmail.com  

قسم خدمات المواطنين األمريكيين أبوابه فى األيام التالية يغلق  

 التى توافق أجازات محلية وأمريكية:

 

  إبريل  17 اإلثنين

 إبريل 25الخميس 

 مايو 1األحد 

 مايو 28األحد 
  

 Theهل ترغب فى قراءة موضوع معين فى العدد القادم من  

Sphinx؟  

 على:أرسل لنا الموضوع 

 

ConsularCairoACS@State.Gov  
 

 تاريخ السودفبراير شهر 

 

 

يين أو الشهر الوطنى لألمريكشهر تاريخ السود 

الحتفال بإنجازات األفريقيين هو مناسبة سنوية ل

األمريكيين السود، وموعد لالعتراف بالدور المحورى 

لألمريكيين األفريقيين فى تاريخ الواليات المتحدة، وقد 

نشأ هذا الحدث من "أسبوع تاريخ الزنوج" وهو من 

غيره من كارتر وودسن و ارزبنات أفكار المؤرخ الب

أعلن  1976منذ عام وألمريكيين األفريقيين البارزين، ا

على أنه  شهر فبراير رسمياً  كل رئيس للواليات المتحدة

بما فى ذلك  –"شهر تاريخ السود"، وهناك بلدان أخرى 

تخصص شهراً لالحتفال  –كندا والمملكة المتحدة 

 بتاريخ السود

  www.history.com الموقع التالى: مزيد من المعلومات عن شهر تاريخ السود على

 
 

 

 
 

جئت اليوم ألقول لكم أن هناك أمور صحيحة وأخرى خاطئة .. 

 ستظل هكذا إلى األبد كما هى.

من الخطأ أن تكره، 

فالكراهية كانت وستظل 

 بغيضة

روسيا  فهى خطأ فى أمريكا وفى ألمانيا وفى

قبل  2000وفى الصين، وكانت خطأ فى عام 

 بعد الميالد. 1954خطأ فى عام والميالد، 
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