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 المحور األول

 تطورات السياسة الخارجية المصرية

 )الشروق( الموافقة على قرار مجلس األمن ضد االعتداءات الجنسية لقوات حفظ السالم ترفض مصر

الصاد بشأن التعامل مع االعتداءات الجنسية التى تتورط  6626أوضحت مصادر رسمية أن رفض مصر التصويت على القرار رقم 

م الدولية  جاء على للفية رفض الواليات المتحد  التعديالت  التى اقترحها الوفد المصر  على فيها عناصر من قوات حفظ السال

 مشروع القرار  وإيمان مصر بأن الجمعية العامة لألمم المتحد   وليس مجلس األمن هى المكان المناسب لبحث مثل هذا التقرير.

 

 )العربي الجديد( وشفافيةحماس عن اللقاءات مع المخابرات المصرية: تمت بمسؤولية 

أّكد لليل الحية  عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"  وعضو وفدها للحوار مع السلطات المصرية  أن وفد حركته الذي بدأ 

اضي زيار  رسمية للقاهر   أجر  لقاءات مع المسؤولين في جهاز المخابرات العامة  لبحث القضايا ذات االهتمام السبت الم

قاءات أّن اللله  ووصف الحية  في أول تصريح لعضو بالوفد منذ بدء الزيار  األولى لمصر منذ ثالث سنوات  في تصريح المشترك.

 تمت في جو من "المسؤولية والشفافية".

 

 )بوابة األهرام( رئيس سنغافور  يزور مصر قبل نهاية العام الجاري

أعلن سفير سنغافور  بالقاهر   أن "توني تان كنج" رئيس سنغافور  سيقوم بزيار  إلي مصر قبل نهاية العام الجاري  لالل 

أو لنائب رئيس حكومته  للسيسيمؤتمر صحفي عقده اليوم في دار السفار  الستعراض نتائج الزيارات التي جرت مؤلًرا  سواء 

 للقاهر .

 )بوابة األهرام( ع عمرو موسى األوضاع في المنطقةرئيس إقليم كردستان يبحث م

وجاء في بيان صدر  ة في المنطقة.بحث مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان مع عمرو موسى األوضاع السياسية واالقتصادي

عن رئاسة اإلقليم اليوم أن "بارزاني وموسى بحثا األزمات السياسية العميقة التي تمر بها بلدان الشرق األوسط وغرب آسيا وشمال 

 راق".يا والعوأضاف البيان أن "الطرفين سلطا الضوء أثناء اللقاء على آلر المستجدات السياسية واألمنية في كل من سور .إفريقيا

 

 )األهرام( وزير تجار  بيالروسيا: تضاعف أعداد السائحين لمصر

أكد وزير التجار  البيالروسي فالديمير كولتوفيتش  حرص بالده علي دعم الحركة السياحية الوافد  إلي مصر  حيث تضاعفت 

 ده لم تضع يوما أي عائق أمام تدفق السائحين للمقاصد السياحية المصرية.أعداد السائحين لالل آلر عامين  مؤكدا أن بال

 

 )األهرام( األلمانى« البوندستاج»شيخ األزهر ألول مر  أمام 

األكبر الدكتور أحمد الطيب  شيخ األزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين  لطابا امس فى مقر البرلمان األلماني  ألقى اإلمام

للمر  األولى أوضح فيه أن مصر واألزهر الشريف يقدران الموقف اإلنسانى للمستشار  ميركل تجاه الفارين من « البوندستاج»

 «.اإلسالم جزء من ألمانيا »سالموفوبيا عندما قالت جحيم الحروب وويالتها فى الشرق ..وتنديدها باإل

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032016&id=d7486851-441e-48bd-a047-56657f3c8b2b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032016&id=d7486851-441e-48bd-a047-56657f3c8b2b
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/3/15/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/3/15/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/884623/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/884623/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/35/218/884723/%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/35/218/884723/%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131847/25/485406/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131847/25/485406/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131847/25/485416/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131847/25/485416/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3.aspx
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 )مصرالعربية( موقع إسرائيلي: انهيار "محادثات السالم" بين مصر وحماس

طيعة والعداء  حاول الطرفان إنهاء الخالفات  ووصل وفد من حماس إلجراء محادثات في القاهر . لكن ترك بعد عامين من الق“

كانت هذه افتتاحية تقرير لموقع "كول  الوفد المباحثات  وفي مصر يتهمون قاد  حماس بأنهم يرفضون االعتراف بألطائهم".

 .  وفد حركة حماس للقاهر له لزيارحي" الناطق بلسان المتدينين اليهود  تطرق لال

 

 )بوابة األلبار( الجمهورية رئيس ونائب وزرائها رئيس ويلتقي الهند إلى يتوجه المفتي

نيودلهي في زيار  رسمية تستغرق  إلى العاصمة الهندية -مفتي الجمهورية  -توجه صباح اليوم األربعاء الدكتور شوقي عالم 

على هامش مشاركته في مؤتمر دور القيم الروحية في التصدي  -رئيس الوزراء الهندي  -أربعة أيام يلتقي لاللها ناريندرا مودي 

 للتطرف واإلرهاب والذي تنطلق فاعلياته بعد غد الخميس في نيو دلهي.

 

 )بوابة األلبار( بالناجحة لمصر زيارته يصف مقدونيا رئيس

أعرب الرئيس المقدوني جورجي إيفانوف عن بالغ سعادته زيارته الرسمية األولى لمصر   قائال: أن محادثاته مع السيسي كانت 

 ناجحة للغاية .

 

 )بوابة األلبار( مميش يستقبل وزير الشئون البحرية البنمي لبحث التعاون المشترك

 Tomasوزير الشئون البحرية البنمي   Jorge Barakatاستقبل الفريق ُمهاب مميش رئيس هيئة قنا  السويس  

Guardia  سفير دولة بنما في القاهر   يرافقهما وفد رفيع المستو   بحضور عدد من أعضاء مجلس إدار  هيئة قنا  السويس

 . وذلك بمبنى إرشاد هيئة قنا  السويس.في بداية الزيار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/966945-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/966945-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://akhbarelyom.com/article/56e917509e78730205c9a855/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%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%A9-1458116432
http://akhbarelyom.com/article/56e917509e78730205c9a855/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%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%A9-1458116432
http://akhbarelyom.com/article/56e866e8800563c9494c8b5b/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%81-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D8%A9-1458071272
http://akhbarelyom.com/article/56e866e8800563c9494c8b5b/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%81-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D8%A9-1458071272
http://akhbarelyom.com/article/56e90b3c800563cc0ce3cb34/%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-1458113340
http://akhbarelyom.com/article/56e90b3c800563cc0ce3cb34/%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-1458113340
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 المحور الثانى

 المصرية السياسة الدالليةتطورات 

 

 -:الرئاسة المصرية

 )األهرام( بدعم محدود  الدلل السيسي يوجه الحكومة

 أكدوستعرض السيسي مع شريف إسماعيل  رئيس مجلس الوزراء اللمسات النهائية لبرنامج الحكومة الذي سيتم عرضه علي ا

االجتماع أهمية تركيز برنامج الحكومة علي دعم محدودي الدلل والفئات األولي بالرعاية  واالنحياز االجتماعي لهم لالل  السيسي

 .بتحسين لدمات التعليم والصحة واإلسكان والنقل  ومراعا  برنامج الحكومة للعدالة االجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة

 

 )بوابة األهرام( بي الستعراض لطة تطوير الوزار السيسي يجتمع بوزير الدولة لإلنتاج الحر

وصرح السفير عالء يوسف  المتحدث الرسمي باسم رئاسة  نتاج الحربي. اجتمع السيسي بالدكتور محمد العصار  وزير الدولة لإل

الجمهورية  بأن الرئيس اطلع من الدكتور محمد العصار  على مالمح لطة تطوير وزار  اإلنتاج الحربي ومساهمتها في المشروعات 

 .القومية التي تنفذها الدولة

 

 )األهرام( باب لالل أسبوعينالتقدم للدور  الثانية للبرنامج الرئاسى لتأهيل الش

الل ل أنه سيتم فتح باب التقدم للدور  الثانية للبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقياد للسيسي أعلن المكتب اإلعالمى 

الشباب على مواقع التواصل االجتماعي  حيث صدق ستجاب من لالل متابعته لتعليقات قد ا سيسييرا إلى أن الأسبوعين  مش

على إعفاء من سبق أن تخطى بعض االلتبارات للدور  األولى بدال من إعادتها مر  ألر   وذلك تسهيال عليهم ليخوضوا االلتبارات 

 .التى لم يوفقوا فى اجتيازها فقط

 

 -لمصرية: االحكومة 

 

 )األهرام( نواب محافظة الدقهلية ب يلتقي إسماعيل 

أعلن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء لالل لقائه امس نواب محافظة الدقهلية أن برنامج الحكومة المقرر عرضه 

ضمن ستة محاور أساسية هي: الحفاظ على األمن القومي  وترسيخ دعائم البنية مارس الجار  يت 62على البرلمان يوم 

 .واستعاد  دور مصر الرياد  فى المنطقة الديمقراطية  وتنفيذ رؤية الحكومة االقتصادية والعدالة االجتماعية 

 

 )بوابة األلبار( العدل وزير لمنصب المرشحين القضا  من 4 يلتقي الوزراء رئيس

من القضا  المرشحين لمنصب وزير  بأربعةمصادر رفيعة المستو  أن رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل   التقى   أعلنت

 العدل للفًا للمستشار أحمد الزند.

http://www.ahram.org.eg/News/131847/25/485388/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131847/25/485388/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/884574/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/884574/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131847/136/485462/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131847/136/485462/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131847/25/485411/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131847/25/485411/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86-.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56e87f719e78738a48ea09d2/%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%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-4-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-1458077553
http://akhbarelyom.com/article/56e87f719e78738a48ea09d2/%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%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-4-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-1458077553
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 )بوابة األهرام( مؤمن متولي أميًنا عاًما للمجلس األعلى لألزهر

 أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء   قراًرا بتعيين مؤمن متولي إبراهيم أميًنا عاًما للمجلس األعلى لألزهر.

 

 )الشروق( «العدل»الهنيد  وعبدالرحيم على قائمة لالفة الزند فى 

دلل وزير العدالة االنتقالية وشئون مجلس النواب األسبق المستشار إبراهيم الهنيد   ورئيس مجلس القضاء األعلى األسبق 

الزند الذ  تمت إقالته األحد  المستشار حسام عبدالرحيم  دائر  الترشيحات لتولى منصب وزير العدل  للفا للمستشار أحمد

 .الماضى

 

 )الشروق( يعدلون عن قرار إنهاء عملهم بالوزار « العدل»القضا  المنتدبون بـ«.. الزند»استجابة لـ

منتدبون بوزار  العدل  العدول عن قرارهم السابق بإنهاء ندبهم  واالستمرار في أداء عملهم  استجابة لطلب قرر القضا  ال

المستشار أحمد الزند  وزير العدل السابق  بالعدول عما أعلنوه مسبًقا من تقديم طلبات جماعية إللغاء انتدابهم للعمل بالوزار  

 «.الزند»إثر إقالة 

 

 )العربي الجديد( حقائب وأمين حزب مبارك مرشح61وشيك: تعديل حكومي مصري 

مصادر حكومية أن مؤسسة الرئاسة قررت إجراء تعديل وزاري على حكومة شريف إسماعيل  قبل إلقاء بيانها أمام البرلمان  أكدت

الف "دعم مصر" أنه تم التباحث بشأن إجراء تعديل وزاري مع مسؤولين بارزين في مصادر قيادية في تحوأوضحت مارس.  62في 

كما تكشف  الدولة قبل إلقاء الحكومة لبيانها أمام البرلمان  حتى يتم إلراج مشهد منحها الثقة بشكل جيد أمام الرأي العام.

 .عليم  واالستثمارحقائب وزارية  في مقدمتها الت 61المصادر أن التعديل من المقرر أن يشمل 

 

 )األهرام( مليار دوالر اليوم 6.1المركز  يضخ 

مليار دوالر اليوم لتغطية المديونيات الدوالرية المستحقة  6.1كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي  عن أن البنك سوف يضخ 

من الديون المستحقة علي  %611هذه الشريحة هي الثالثة  وستسهم في تغطية  علي المستوردين للبنوك  الفتا إلي أن

 المستوردين لمصلحة البنوك بالعملة الصعبة .

 

 البرلمان المصري 

 

 )األهرام( عبد العال : أولوية لقانون اإلعالم بعد قوانين الدستور

أكد علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن البرلمان ملتزم بإنجاز القوانين التي ألزمه الدستور بضرور  االنتهاء بها في أول دور 

وأضاف أن البرلمان لم يتلق حتى اآلن قوانين  ليا لألنتخابات   وبناء الكنائس   والعدالة االنتقالية.انعقاد وهي : المفوضية الع

 .تورالدس هاا عقب إنجاز القوانين التي ألزمإالعالم والصحافة من الحكومة و انها في حال وصولها ستكون لها األولوية واالنتهاء منه

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/884517/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/884517/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15032016&id=bf775673-8b12-47de-afbf-8417efcbd533
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15032016&id=bf775673-8b12-47de-afbf-8417efcbd533
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15032016&id=effea40a-a820-4e66-97b4-2db14ea44c2b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15032016&id=effea40a-a820-4e66-97b4-2db14ea44c2b
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/3/15/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83-10%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/3/15/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83-10%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD
http://www.ahram.org.eg/News/131847/25/485391/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B6%D8%AE--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131847/25/485391/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B6%D8%AE--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131847/25/485412/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84--%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131847/25/485412/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84--%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA.aspx
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 )بوابة األهرام( أحمد مرتضى منصور حال صدوره من المحكمة وكيل "النواب": تنفيذ حكم إسقاط عضوية

د الشريف  وكيل مجلس النواب  إن البرلمان يحترم أحكام القضاء  مشيًرا إلى أن أحكام القضاء تسري على جميع قال السيد محمو

وأضاف أن البرلمان سينفذ حكم إسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور  فور صدوره من  المواطنين بال تفرقة أو تمييز.

 محكمة النقض.

 

 )األهرام( في شئون مصر الداللية تحت أي ظرف وكيل مجلس النواب: لن نسمح بالتدلل

وأضاف  أن المشاكل  اب  إن مصر لن تسمح بالتدلل في الشئون الداللية تحت أي ظرف.قال محمود الشريف وكيل مجلس النو

 الفردية ال تعيق التعاون مع الدول والبرلمانات  وال ترتقي لقطع العالقات بين الدول.

 

 )بوابة األلبار( مصادر : إلغاء زيار  وفد البرلمان المصري إلى نظيره األوروبي المقرر  غدًا

مارس   إلى البرلمان األوروبي  بسبب عدم  61ية  المقرر غدًا األربعاء كشفت مصادر برلمانية   عن تأجيل زيار  وفد البرلمان الرسم

 تحديد األلير موعد رسمي الستقبال الوفد المصري.

 

السادات يتقدم بسؤال لوزير الخارجية حول امتناع مصر عن التصويت ضد االعتداءات الجنسية لقوات حفظ 

 .)بوابة األهرام( السالم

عن سبب امتناع  تقدم النائب محمد أنور عصمت السادات  رئيس حزب اإلصالح والتنمية  بسؤال لوزير الخارجية سامح شكر  

مصر عن التصويت على قرار مجلس األمن الدولى الذ  يتناول التجاوزات الجنسية التي يرتكبها بعض جنود حفظ السالم في بعض 

 الدول اإلفريقية وآسيا.

 

 -تصريحات: 

 

 )الشروق( زياد  أسعار التذاكر قادمة ال محالة«: مصر للطيران»

 أضاف و قال شريف فتحي  رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران  إن الشركة لم تتخذ أي قرار حتى اآلن بزياد  أسعار تذاكر الرحالت

  مشددًا على عدم المساس بأسعار رحالت «تذاكر رحالت الطيران قادمة ال محالة  ويتم حاليًا دراسة نسبة الزياد زياد  أسعار أن 

 الطيران الداللي.

 

 )الشروق( «أبشروا يا أهل مصر الزند مازال وزيرا للعدل»نور فرحات: 

قال الدكتور محمد نور فرحات  أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق  إن "قرار إقالة المستشار أحمد الزند  به عيب بسبب 

قائًلا: "الزند والتتم أستاذ فلسفة القانون حديثه   صدوره من غير مختص  مما ينحدر به إلى مرتبة االنعدام"  على حد قوله.

 مازال وزيًرا للعدل  فأبشروا يا أهل مصر"  على حد تعبيره.

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/884533/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/884533/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/884528/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/884528/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56e87b55800563b152ea09d2/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-1458076501
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/884420/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/884420/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032016&id=a025c3a3-ca2f-429d-aaa6-49fe253f60d4
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032016&id=a025c3a3-ca2f-429d-aaa6-49fe253f60d4
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15032016&id=9dfc3a02-7164-408b-a8d3-c491a5ece3c1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15032016&id=9dfc3a02-7164-408b-a8d3-c491a5ece3c1
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 )اليوم السابع(محمد غنيم : الوزراء ال يجيدون التواصل مع الجمهور وليس لديهم للفية سياسية 

اكد الدكتور محمد غنيم  عضو المجلس االستشار  العلمى لرئاسة الجمهورية  أن وزراء الحكومة الحالية ال يمتلكون الخلفية 

صر فى المرحلة الحالية. وقال لألسف الوزراء تكنوقراط ..جايين من شركات أو من مكاتب   ومعندهمش السياسية التى تحتاجها م

 للفية سياسية وليس لديهم القدر  على الخطاب أو التواصل مع الجمهور ".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/3/16/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85---%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D9%85-/2631496
https://www.youm7.com/story/2016/3/16/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85---%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D9%85-/2631496
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 الثالثالمحور 

 المصر  األمني المشهدتطورات 

 -األمنية: األلبار 

 )الشروق( إال بعد تطهيره من بؤر اإلجرام« المثلث الذهبى»األمن العام: لن نرحل من مدير 

أجهز  األمن لن تغادر منطقة المثلث الذهبى بالقليوبية إال بعد قال اللواء السيد جاد الحق  مساعد وزير الداللية لألمن العام  إن 

 تطهيرها من تجار المخدرات والسالح والمسجلين الخطر.

 

 )الشروق( التعذيب في السجون مجرد إدعاءات وال وجود له«: الداللية»

نفى اللواء أبو بكر عبد الكريم  مساعد وزير الداللية للعالقات العامة واإلعالم  وجود تعذيب في السجون  وأن ما يطلق بهذا 

 تطلق من حين آللر.« إدعاءات»الصدد مجرد 

 

 )الشروق( النائب العامكمنظمة إرهابية بعد تورطها في اغتيال « حماس»مارس لنظر إدراج  16تحديد 

مارس لنظر أولى جلسات الدعو  القضائية التى تطالب بإدراج حركة  16قررت محكمة القاهر  لألمور المستعجلة بعابدين  تحديد 

 نظمة إرهابية وحظر نشاطها دالل مصر  وحظر أي شخص ينتمي إليها فكرًيا.حماس كم

 

 )الشروق( «ريجيني»لنظيره اإليطالي: نبذل أقصى جهد في التحقيق حول مقتل « النائب العام»

أكد المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام  لنظيره اإليطالي الدكتور جوزيني بيناتوني نائب عام روما  أن التحقيقات التي 

تباشرها النيابة العامة المصرية في شأن قضية مقتل المواطن اإليطالي جوليو ريجيني  تجري بأقصى جهد ممكن وتحت إشرافه 

 المباشر منذ بدايتها.

 

 )البوابة نيوز( حالة متغيبة 662"الداللية": ألطرنا مجلس حقوق اإلنسان بموقف 

أن إجمالى الحاالت التي تم موافا  المجلس  -في بيان صادر عن وزار  الداللية اليوم األربعاء  –أوضح مسئول مركز اإلعالم األمنى 

 حالة  مشيرا إلى أن لجان الفحص مستمر  في عملها بشأن باقي الحاالت. 662حقوق اإلنسان بموقفهم  بلغ حتى اآلن القومى ل

 

 -ونيابات: محاكم 

 )الشروق( سنوات بتهمة االتجار في المخدرات بالغربية 61سنوات وأمين شرطة  1حبس ضابط شرطة 

سنوات   1قررت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار أحمد رضا   حبس المقدم محمد أبو النجا الضابط بقطاع األمن المركز   

قضية ضرب النار بسالحه المير  على أشخاص تشاجروا معه  أثناء قيادته لسيارته  برفقه زوجته  ألف جنيه  في  41وغرامة 

وفي قضية ألر  قضت المحكمة ذاتها  بحبس شهاب حسين السيد  أمين  وأطفاله  مما تسبب في مصرع شخص وإصابة آلر.

 مخدر.قرص  1111سنوات  فى قضية إتجار مخدرات  بعد ضبطه وبحوزته  61شرطة  

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15032016&id=f5565418-97be-4996-8106-c9ef110b437c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15032016&id=f5565418-97be-4996-8106-c9ef110b437c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15032016&id=ebf43d26-04d5-4a9f-9a85-f0d1856e72ec
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15032016&id=ebf43d26-04d5-4a9f-9a85-f0d1856e72ec
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15032016&id=d1a29829-7ddc-41c5-8684-39e5ea894738
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15032016&id=d1a29829-7ddc-41c5-8684-39e5ea894738
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14032016&id=f5e96f30-e2ec-4f49-aaa5-7b6d7e0403e8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14032016&id=f5e96f30-e2ec-4f49-aaa5-7b6d7e0403e8
http://www.albawabhnews.com/1827402
http://www.albawabhnews.com/1827402
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15032016&id=a721a4c2-8ed1-423d-930f-87e203f2c382
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15032016&id=a721a4c2-8ed1-423d-930f-87e203f2c382
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 )الشروق( إلوانًيا بتهمة التحريض على العنف 41السجن عامين لـ

آلرين  التهامهم بالتحريض  66اء  لـمتهًما والبر 41حكًما بالحبس عامين في حق حكمة جنح بلبيس بمحافظة الشرقية أصدرت م

 على العنف واالنتماء لجماعة اإللوان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15032016&id=43125ecf-946c-4153-a184-5560ab166ab2
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15032016&id=43125ecf-946c-4153-a184-5560ab166ab2
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 المحور الرابع

 تطورات المشهد العسكري

 )األهرام( وزير الدفاع المصري يلتقي برئيس األركان اليوناني

رئيس أركان القوات المسلحة اليونانية والوفد المرافق له  "إيفانجلوس أبوستوالكس"الفريق اول بحر  ب صدقى صبحى التقى 

حضر اللقاء الفريق محمود حجاز  رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قاد  القوات المسلحة الذ  يزور مصر حاليًا . 

 والسفير اليونانى بالقاهر .

 

 )األهرام( مباحثات لرئيس األركان مع نظيره اليونانى

ستقبل الفريق محمود حجاز  رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول بحر  إيفانجلوس أبوستوالكس رئيس اركان القوات ا

الملفات والموضوعات ذات االهتمام المشترك وبحث الطرفان عددًا من  المسلحة اليونانية والوفد المرافق له الذ  يزور مصر حاليًا

 .فى ضوء عالقات الشراكة والتعاون العسكر  بين القوات المسلحة لكال البلدين لاصة فى مجاالت التدريبات المشتركة

 

 )اليوم السابع( 6161وزير الدفاع يصدق على إعالن قبول دفعة جديد  من المجندين دفعة يوليو 

صدق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى على اإلعالن عن قبول دفعة جديد  

 من الشهر الجار  . ٦٢والتى سيتم استقبالها اعتبارا من  ٦١٠٢وليو من المجندين مرحلة ي
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