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 السیسي: سعدت بلقاء األمیر ولیام ورئیس وزراء بریطانیا   

 أبو الغیط: التدخالت الترکیة وراء تدهور األوضاع اللیبیة   

 الجمعة.. احتفالیة ملجلس القبائل والعائالت املصریة يف استاد القاهرة   

   2016سعفان: ال وجود لظاهرة الهجرة الشرعیة منذ سبتمبر   

 دقیقة.. تسریب امتحاني الکیمیاء والجغرافیا لثانیة ثانوي    20بعد   

 البون بإقالة وزیرة الصحة وعقد جمعیة عمومیة طارئة  شباب األطباء یط  

 "  16- بدء فعالیات التدریب البحري املشترك بین مصر والسعودیة "مرجان  

 وفد من الکونجرس األمریکي یزور شمال سیناء  

 فی هذا العدد:

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 تطورات السیاسة الخارجیة
السیسي: سعدت بلقاء األمیر ولیام ورئیس وزراء بریطانیا  

 (بوابة االخبار) 

أعرب السييس، عن سعادته بلقاء األم� وليام نجل ويل عهد بريطانيا، وبوريس 

بريطانيا  -فريقيا «إ جونسون رئيس وزراء بريطانيا، عىل هامش فعاليات قمة

وكتب السييس، عىل صفحاته مبواقع التواصل االجت�عي: «سعدت اليوم ،  لالستث�ر»

بلقاء األم� وليام نجل ويل عهد بريطانيا، والسيد بوريس جونسون رئيس وزراء 

بريطانيا لالستث�ر"، يف إطار مباحثات   -بريطانيا، عىل هامش فعاليات قمة "إفريقيا  

 تعزيز العالقات الثنائية املمتدة ب� البلدين»سبل التعاون و 

السیسي یعود ألرض الوطن بعد مشارکته يف قمتي  

 (بوابة االخبار) برلین وبریطانیا 

ملتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن السييس عاد إىل أرض رصح السف� بسام رايض ا

الوطن بعد مشاركته يف قمة برل� حول ليبيا، وكذلك قمة بريطانيا افريقيا 

 لالستث�ر".

  أبو الغیط: التدخالت الترکیة وراء تدهور األوضاع اللیبیة

 (مصر العربیة) 

قال األم� العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن التدخالت الرتكية يف 

ومبارشة وعلنية، وتناقض املصالح العربية املتمثلة يف قرارات الشأن الليبي واضحة 

رهابية الجامعة العربية ومجلس األمن الدويل، موضًحا أن تركيا ترسل العنارص اإل

خالل حواره يف برنامج "عىل  -وأضاف أبو الغيط ، من ش�ل سوريا إىل ليبيا

ليبي احتدم بسبب قيام أن الخالف ال  -مسئوليتي"، عىل قناة "صدى البلد" الفضائية

تركيا بتوقيع اتفاقيات مع حكومة الوفاق دون موافقة الربملان الليبي الرشعي، مش�ا 

إىل أن وثيقة برل� تعالج املحاور الرئيسية واالقتصادية واألمنية وحقوق اإلنسان يف 

 ليبيا، وتضمن حل التنظي�ت وامليلشيات اإلرهابية، الفتا إىل أنه تم تكليف مبعوث

األمم املتحدة غسان سالمة، للتحرك مع األطراف األخرى للتوصل إىل تفاهم لوقف 

 إطالق النار.
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https://masralarabia.net/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1530292-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 تطورات السیاسة الداخلیة
 (بوابة االخبار) رئیس الوزراء یفتتح معرض الکتاب ویترأس اجتماع الحکومة 

يناير، اجت�ع الحكومة األسبوعي، مبقر الحكومة  22يرتأس رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبويل، اليوم األربعاء 

لمعارض ، مبركز مرص ل51الـ ومن املقرر أن يفتتح رئيس الوزراء، اليوم معرض القاهرة الدويل للكتاب يف دورته ، الدائم

من معرض القاهرة الدويل للكتاب، تقام تحت شعار  51الـ يشار إىل أن الدورة ، واملؤمترات الدولية بالتجمع الخامس

دولة، وتحل عليها دولة السنغال كضيف رشف، واختارت الدكتور ج�ل حمدان   40"مرص إفريقيا ثقافة التنوع"، مبشاركة  

 شخصية لها هذا العام.

 القاهرةة حاشدة ملجلس القبائل والعائالت املصریة يف استاد الجمعة.. احتفالی

 بوابة االخبار) (

يناير الجاري   24القاهرة يوم الجمعة املوافق    دإستاعائالت املرصية احتفالية حاشدة عىل أرض  يعقد مجلس القبائل وال

وكان مجلس القبائل العربية بصعيد مرص، عقد مؤخرا مؤمترا حاشدا بقنا، لدعم وتفويض السييس ، لدعم السييس

 ملواجهة التحديات الراهنة.

 (الوطن)  اإلداریة الجدیدة% من الحي الحکومي بالعاصمة 90تنفیذ 

كشف برنامج "صباح الخ� يا مرص" املذاع عىل شاشة القناة األوىل بالتليفزيون املرصي، من خالل تقرير مصور، آخر 

% من 90أوضح التقرير أنّه تم االنتهاء من تنفيذ و ، بالعاصمة اإلدارية الجديدة الحكوميتطورات س� العمل يف الحي 

%، بين� 100% من املنشآت الخرسانية والتشطيبات الواجهات للعقارات بالحي، بنسبة  100الحي الحكومي، وتم إنجاز  

 %.85األع�ل الكهربائية والفنية تم االنتهاء منها بنسبة 

ني هیئة الشرطة والزراعة  األحد.. «النواب» یأخذ الرأي النهائي یلع مشروعي قانو

 (الشروق)  العضویة

ام يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، يوم األحد املقبل، ألخذ الرأي النهايئ عىل مرشوع قانون بتعديل بعض أحك

 يف شأن هيئة الرشطة، ومرشوع آخر بشـأن الزراعة العضوية. 1971لسنة  109القانون رقم 

 (الشروق) ینایر 25الحکومة تحسم جدل إجازة 

وقال ، يونس، املستشار اإلعالمي ملجلس الوزراء، أن يوم األحد املقبل ليس إجازة للعامل� بالدولةأكد ها� 

وكان محمد سعفان وزير القوى ، زة، السبت بس»«يونس» خالل صفحته «فيسبوك»، «للعلم؛ األحد مش إجا

قطاع الخاص املخاطب� بأحكام عيد الرشطة، إجازة بأجر كامل للعامل� بال 2020يناير  25العاملة، قد أعلن أن 

 .2003لسنة  12قانون العمل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2985661/1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85..-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2985462/1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9..-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9--%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2985462/1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9..-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9--%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2985462/1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9..-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9--%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-
https://www.elwatannews.com/news/details/4537994
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22012020&id=1dcfa229-6ae7-4dc7-b9d3-51c1a9266227
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21012020&id=77882cd4-2465-416c-974e-bdc838ebf731
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 (الشروق)  2016سعفان: ال وجود لظاهرة الهجرة الشرعیة منذ سبتمبر 

قوى العاملة، إن ظاهرة الهجرة غ� الرشعية معقدة وعابرة للحدود، مؤكدا أن مرص حريصة قال محمد سعفان، وزير ال

خالل إطالق املرحلة الثانية من املبادرة الرئاسية  -وأضاف سعفان ، عىل القضاء عليها من خالل حلول معالجة لها

، ٢٠١٦ة غ� رشعية منذ سبتمرب ، بالبح�ة، أن جهود مرص أسفرت عن عدم وجود أي ظاهرة للهجر -"مراكب النجاة"

 38وأشار إىل أن وزارة القوى العاملة تؤدي دورها يف مكافحة الهجرة غ� الرشعية، والتي من بينها إعادة تأهيل نحو 

وأضاف أن الوزارة نجحت يف توف� ، ٢٠١٩مراكز يف  7مركزا تدريبيا ثابتا، يف عدد من املحافظات، حيث تم االنتهاء من 

 فرصة عمل ألبناء محافظة البح�ة. 100و آالف 9نحو 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21012020&id=4e743848-09f8-44ff-8834-a30da692fb99
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 تطورات املشهد االقتصادي
 (بوابة االخبار)  بدء االجتماع التشاوري للوفود الفنیة حول سد النهضة بالخرطوم

شاوري للوفود الفنية والقانونية من الدول يناير بالعاصمة السودانية الخرطوم، فعاليات االجت�ع الت 22تبدأ األربعاء 

الثالث "مرص، السودان، إثيوبيا"، وذلك الستك�ل املباحثات بخصوص قواعد امللء والتشغيل لسد النهضة ووضع مسودة 

تجدر اإلشارة إىل أن البيان الختامي الصادر عن اجت�ع واشنطن السابق تضمن بعض العنارص ، اتفاق بذات الشأن

الرئيسية لالتفاق النهايئ حول سد النهضة، والتي تشمل القواعد املنظمة مللء وتشغيل السد، وكذلك واملحددات 

 اإلجراءات الواجب إتباعها للتعامل مع حاالت الجفاف والجفاف املمتد، مبا يؤمن عدم اإلرضار باملصالح املائية املرصية. 

املعدات املستوردة   نجم: القانون الجدید یتضمن ألول مرة تقسیط الجمارك یلع

 (بوابة االخبار) لتحفیز الصناعة 

وأشار إىل أن ،  أعلن السيد نجم رئيس مصلحة الج�رك، انه تم االنتهاء من مرشوع قانون الج�رك الجديد متهيدا إلقراره

القانون استحدث مبدأ تقسيط الجمرك عىل املعدات واآلالت املستوردة للصناعة حفزا للتصنيع املحىل وتضمن أيضا 

قاعدة معمول بها حاليا  وهيقاعدة التخليص املسبق بصور املستندات وبعدها يتم تقديم األصل عند إنهاء اإلفراج 

 بقرار وزاري. 

 (بوابة االهرام)  ملیون دوالر  200کاء األجانب تراجعت لـ طارق املال: مستحقات الشر

 200قال املهندس طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية، إن مستحقات رشكات النفط األجنبية وصلت حاليا إىل 

 900الوزير، عىل هامش املنتدى االقتصادي العاملي، فإن املستحقات انخفضت من وبحسب ترصيحات ، مليون دوالر

 مليون دوالر يف يونيو املايض، مؤكدا أنها ال متثل حاليا أي مصدر قلق بالنسبة للحكومة املرصية.

 (الوطن) "املصریة اإلماراتیة" تصدر وثیقة للعاملین يف "تبارك للخرسانة"

، عن تعاقد رشكته مع التكافيل، العضو املنتدب للرشكة املرصية اإلماراتية لتأمينات الحياة األلفيكشف الدكتور أ�ن 

لرشكة ، أن الوثيقة الصادرة  األلفيرشكة تبارك للخرسانة الجاهزة إلصدار وثيقة تأمينات مؤقتة للعامل� بالرشكة، وأضاف  

مبالغ التأم� املخصصة لتغطية هؤالء األفراد تصل إىل   إج�يلفرداً بالرشكة، موضحاً أن    1065تبارك تتضمن تغطية نحو  

املستديم   الجزيئأن هذه الوثيقة تشمل تغطية الوفاة والعجز الكىل املستديم والعجز    األلفيمليون جنيه، وأوضح    106.5

 - 2019 الجاري املايلمليون جنيه خالل العام  145كة زيادة محفظة أقساطها إىل للعامل�، وأشار إىل استهداف الرش 

مالي� جنيه خالل العام  107%، مش�اً إىل أن تلك املحفظة بلغت 35.5مبعدالت �و مستهدفة تصل إىل  2020

 .2019 - 2018السابق  املايل

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2985620/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-..-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2985609/1/%D9%86%D8%AC%D9%85--%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2351815.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4533358
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 (بوابة االخبار) تراجع جماعي بمؤشرات البورصة

اختتمت البورصة املرصية، تعامالت جلسة اليوم الثالثاء، عىل تراجع ج�عي، مدفوعة بعمليات بيع من قبل املستثمرين 

و الرشاء، وتراجع رأس املال السوقي لألسهم املقيدة بالبورصة بنحو املرصي�، يف ح� مالت تعامالت العرب واألجانب نح

 مليار جنيه اليوم. 5.4

  2019بـ أشهر  9بین مصر وبریطانیا خالل أول  التجاري% زیادة يف التبادل  9.4

 (املصري الیوم)

ب� مرص واململكة املتحدة خالل الفرتة من يناير  التجاريبلندن عن زيادة حجم التبادل  املرصي التجاريأعلن املكتب 

 ، 2018مقارنة بنفس الفرتة من عام  %9.4، بنسبة زيادة إسرتلينيمليون جنيه  1763.8، ليصل إىل 2019حتى سبتمرب 

خالل الفرتة  إسرتلينيمليون جنيه  720.8ملكة املتحدة بلغت نحو ولفت تقرير املكتب إىل أن الصادرات املرصية للم

%، 5.8بنسبة زيادة  2018خالل نفس الفرتة من عام  إسرتلينيمليون جنيه  680.8، مقابل 2019من يناير إىل سبتمرب 

كهربائية، والزيوت حيث متثلت أهم الصادرات املرصية لهذه السوق املهمة خالل األعوام الثالثة املاضية ىف الكابالت ال

املعدنية، واملنتجات البرتولية، واألسمدة، والخرضوات والفاكهة، واملالبس الجاهزة، والكي�ويات غ� العضوية، 

والبالستيك ومنتجاته، واملنسوجات والسجاد وأغطية األرضيات، ومنتجات الحديد والصلب، والس�اميك ومنتجاته، 

 واملنتجات الورقية، واألثاث.

 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2985305/1/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1463446
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 يحور املجتمعورت املتط
 التعلیم 

 (مصر العربیة)  دقیقة.. تسریب امتحاني الکیمیاء والجغرافیا لثانیة ثانوي 20بعد  

شهدت مواقع التواصل االجت�عي، ترسيب امتحا� الكيمياء والجغرافيا، اللذان يؤديه� طالب الصف الثا� الثانوي، 

دقيقة من بدء  20وتم تداول صور إلجابات االمتحانات بعد مرور ، اآلن داخل اللجان، إلكرتونًيا عرب نظام التابلت

 لتواصل االجت�عي "فيس بوك".ثانوي، عىل موقع ا 2االمتحان، عىل إحدى جروبات 

 الصحة 

 (الوطن)  شباب األطباء یطالبون بإقالة وزیرة الصحة وعقد جمعیة عمومیة طارئة

طالب شباب األطباء، خالل تأب� شهيدات الطب، برضورة عقد جمعية عمومية طارئة، لبحث مشاكل وهموم األطباء 

وطالب الحضور بإقالة ، ظل منظومة إدارية متعسفة ضدهم" يفمرص، قائل�: "األمر وصل إىل حد فقد حياتنا،  يف

النقابة، للموافقة   مجلسد الجمعية الطارئة، لتقد�ها إىل  الوزيرة، عقب انتهاء التأب�، وقع األطباء عىل مذكرة طلب عق 

 عليها، وتحديد موعدها.

 السیاحة 

  بریطانیا: السیسي وجونسون رحبا باستئناف الرحالت الجویة إلی شرم الشیخ 

 (بوابة االخبار) 

قالت الحكومة الربيطانية، إن الرئيس عبد الفتاح السييس تطرق يف مباحثاته مع رئيس الوزراء الربيطا� بوريس جونسون 

إىل  -يف بيان له –باسم الحكومة الربيطانية وأشار متحدث ،  لقائه� اليوم يف داوننج سرتيتللعديد من امللفات يف

مشاركة السييس يف القمة االقتصادية الربيطانية ـ األفريقية، واتفق مع جونسون عىل رضورة زيادة التجارة ب� اململكة 

رقا وأضاف البيان أن السييس وجونسون رحبا باستئناف بريطانيا للرحالت الجوية إىل رشم الشيخ، ك� تط،  املتحدة ومرص

 إىل رضورة تعزيز التعاون الربيطا� واملرصي يف مجال التعليم وتعهدوا بالبناء عىل هذا يف السنوات املقبلة.

 (الشروق)«املنشآت السیاحیة» تطالب بحل أزمة املرکب العائم «القصر» 

عقد مجلس إدارة غرفة املنشآت السياحية، برئاسة عادل املرصي، رئيس الغرفة، اجت�ًعا طارئًا؛ لبحث التداعيات 

ر ذلك عىل  عامًال وأرسهم، وأث 450املصاحبة لتدم� املركب العائم الثابت (القرص)، وما يتبعه من ترشيد نحو 

، رئيس مجلس الوزراء، إليجاد حل مدبويلوقرر املجلس مخاطبة الدكتور مصطفى ، صورة االستث�ر يف مرص

 200تصل لنحو  والتيتم ضخها يف هذا املرشوع،  التيعاجل للمركب، وإعادة تشغيله، وح�ية االستث�رات 

 مليون جنيه.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1530309-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-20-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A
https://www.elwatannews.com/news/details/4537266
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2985511/1/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21012020&id=7c2f2537-baa6-4499-ae98-4e51c54bbfe9
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 (املصري الیوم) للیوم الثالث.. وفد روسي یتفقد إجراءات التأمین بمطار الغردقة

واصل خرباء األمن والتفتيش والط�ان الروس لليوم الثالث، تفقد إجراءات التأم� مبطار الغردقة الدويل، ضمن اإلجراءات 

ويستمر عمل لجنة التفتيش واألمن ، والشارتر الروسية الستئناف حركة الط�ان والسياحة الروسية للرحالت املبارشة

يناير الجاري، متهيدا إلصدار التقرير النهايئ بشأن استئناف حركة الط�ان والسياحة ب� البلدين، وعرض نتائج  ٢٤حتى 

التقرير الرويس عىل الرئيس فالد�� بوت�. وقالت مصادر باللجنة إنه من املتوقع أن تكون هذه الزيارة هي األخ�ة قبل 

 ئناف الرحالت الجوية خالل األشهر املقبلة.است

 الزراعة

 (الشروق)  نقیب الفالحین یکشف سبب العزوف عن زراعة املحاصیل الزیتیة

% من احتياجاتها من الزيوت يكشف خلال كب�ا  97الح�، إن لجوء مرص الست�اد نحو  نقيب الف  نعبد الرحمقال حس�  

وأضاف عبد الرحمن، أن ة، الزيتيف منظومة إنتاجها وتصنيعها، ويدفع يف طريق عزوف املزارع� عن زراعة املحاصيل 

ل طبقا لألسعار العاملية املتقلبة عن زراعة املحاصيل الزيتية هو االتجاه لتسع� املحاصي املزارع� أهم أسباب عزوف 

وأوضح أن ، � لزراعة محاصيل أخرى أكرث ربحاوتأثر املنظومة مبصالح الرشكات املستوردة واملصنعة ما يضطر املزارع

ألف فدان  236، إىل 2018ألف فدان  336محصول القطن، ينتج من بذوره الزيت، خ� مثال بعد تراجع مساحاته من 

 بالنسبةويقه وتد� أسعاره واتجاه املزارع� لزراعة األرز بديال عنه، الرتفاع العائد االقتصادي منه  ، بسبب فشل تس2019

ولفت نقيب الفالح� إىل عدم وجود خطط حقيقية وواقعية لزيادة مساحات املحاصيل الزيتية األخرى، والتي ،  للقطن

 .تتقلص نسبيا باملقارنة باملحاصيل األخرى

 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1463946
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21012020&id=aa4143cf-990a-40fb-911d-10556a697ffd
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 لعسکريتطورت اِلشأن ا
 (الوطن)  "16-بدء فعالیات التدریب البحري املشترك بین مصر والسعودیة "مرجان

"، والذي تجري فعالياته بنطاق قاعدة البحر 16-انطلقت فعاليات التدريب البحري املرصي السعودي املشرتك، "مرجان

ويهدف التدريب إىل صقل مهارات وقدرات القوات املشاركة، وتبادل ، بحرية املرصية، ويستمر لعدة أياماألحمر ال

الخربات ب� الجانب� املرصي والسعودي، مبا يساهم يف رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكال البلدين الشقيق�، 

 .اإلقليمية عىل املستوى والتعرف عىل أحدث نظم التسليح البحري املستخدم

وفد من الکونجرس األمریکي یزور شمال سیناء.. ویشید بجهود مکافحة اإلرهاب 

 (الوطن)

كونجرس األمرييك من مساعدي أعضاء ال  6أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي املتحدث باسم القوات املسلحة، قيام  

من الحزب� الجمهوري والد�قراطي بزيارة محافظة ش�ل سيناء، وذلك يف إطار عالقات الرشاكة االسرتاتيجية ب� مرص 

، لتنمية والتصدي للتحديات الراهنةوالواليات املتحدة األمريكية، يف املجاالت املختلفة واملساعي املشرتكة لدعم السالم وا

ة لقاء محافظ ش�ل سيناء، وتفقد بعض املرشوعات الجاري تنفيذها مبدينة العريش يف مجال وشمل برنامج الزيار 

وأكد الرفاعي، عرب صفحته الرسمية ، املياه الجاري إنشائها يف العريشالتنمية االقتصادية، وكذلك زيارة محطة تحلية 

دوا بأهمية عالقات التعاون التي تربط مرص عىل موقع التواصل االجت�عي "فيسبوك"، أن  أعضاء الوفد األمرييك، أشا

والواليات املتحدة يف جميع املجاالت، مشددين عىل أهمية التنسيق والتشاور ب� البلدين عىل كافة األصعدة، يف ظل 

ما تبذله مرص من جهود يف مواجهة اإلرهاب، واإلشادة بجهود القوات املسلحة يف تحقيق األمن واالستقرار وعودة الحياة 

 ىل طبيعتها بش�ل سيناء، فضالً عن توف� كافة املتطلبات املعيشية ألهايل ش�ل سيناء.إ

 

 

 

 

 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elwatannews.com/news/details/4538070
https://www.elwatannews.com/news/details/4538048
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