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وملخص تنفيذيي
ّ
كث فت وسائل اإلما المصرية بكافة أشكالها ان لملية التغطية اإلماية ناتخابات رئاسللة الجمهوريللة المقبلللة،
ً
والمقرر إجراء التصويت فيها بدءا ان  26اارس الجاري ،ولمدة  3أياا ،ويتنافس فيها المرشللحين :لبللد الفتللاح
السيسي ،رئيس الجمهورية الحالي ،والسلالي للفلو بونيلة ثاايلة ،أالاا اوسلى اصلطفى اوسلى ،رئيس حلزب
الغد.
"ألبار ايتر" أجرت اسح سري للمواقل اإلباريلة المصلرية ،لمل النصل اوول ان الارس الجلاري ،وقبلل
"ا ْن اوشلهر اليلوا" -إحلدى
ااطما لملية التصويت للمصريين في الخلارج ،وباسلتخداا انصلة تحليلل اولبلار َ
الخداات البحثية المدلواة ان احرك البحث "جووجل  ،"Googleلقياس اسبة تقريبيلة نسلتحواذ أسلمي "لبلد
الفتلاح السيسلي واصلطفى اوسلى" للى التغطيلة اإلباريلة في اصلر ،والدى اهنيلةل وسلائل اإلما في تنلاول
ألبار المرشحين ،والتفريق بين صفة "السيسي" كرئيس حالي وقائم للجمهورية ،وكمرشح للرئاسة.
هذا إلى جااب تغطية حممت الدلاية لكم المرشحين ،واوأراف الدالية والحاشدة لكليهما.
لمل تلك الفترة؛ استحوذ أسم "لبد الفتاح السيسي" للى النسبة اوكبر واولظم ان اهتماا الصللح المصللرية،
وذلللك برصللد وتغطيللة ألبللاره كللرئيس وارشللح لفللترة رئاسللية ثاايللة ،فضللم لن لم التغطيللة للمللؤتمرات
والشخصيات الدالمة لفو ه بونية جديدة.
ان حيث الصح اوكثر تنلاون ولبلار "لبلد الفتلاح السيسلي"؛ التلت "اليلوا السلاب " تلرتيب اواقل الصلح
اإلكترواية دالل اصر ذكرا وتتبعا ولبار المذكور ،بنسبة استحواذ  ،%31وتنولت التغطية لتشمل التحركات
تحت صفة وامارسة اهاا "رئيس الجمهوريلة" ،وبين الحشلد والدلايلة اإاتخابيلة؛ اسلتعداداً لخلوض "السيسلي"
ناتخابات رئاسة الجمهورية لنيل فترة ونية ثااية.
في المركز الثااي ان حيث اوللى تغطيلة ولبلار "لبلد الفتلاح السيسلي" ،جلاءت "صلدى البللد" بنسلبة ،%23
برصد اتنوع كذلك لتحركات "السيسي" سواء للى استوى انصبه القائم ،أو ان حيث الحشللد الللدلائي ناتخابلله
ً
رئيسا لفترة ثااية.
وحلّت بالمركز الثالث" ،المصري اليوا" بنسبة  ،%21ثم "الشروا" و"الوأن" بنسبة  %13لكلتا الصحيفتين.
للى استوى المحتلوى الخلبري ،وان لمل اتابعلة ورصلد لخلبلار للى الدار السلالة أيللة يلوا  15الارس،
الموافق الخميس ،ظهلر أسلم "لبلد الفتلاح السيسلي" في أكلثر ان  300للبر اتنلوع للى المواقل اإلباريلة في
اصر؛ ساهم في ذلك تغطية تلك الصح للندوة التثقيفية بحضور "السيسلي" ،وتكريمله وسلر الشلهداء وضلحايا
العمليات العسكرية اوليرة.
حيث استحوذت تغطية الندوة التثقيفيلة للى السلواد اولظم ان اولبلار المنشلورة للى المواقل  ،بمعلدل تقريلبي
فاا .%80
ثم جاءت ألبار اؤتمرات الدلم والتأييد لل"السيسي" للفو بونية ثااية ،جميعهلا للى لسلان أشلخاص وتنظيملات
دالمة وليست للى لسان السيسي افسه.
وان لمل لينة رصدت  100لبر ان فترة السالة  3لصرا وحتى  5لصلر افس اليلوا ،تلردد أسلم السيسلي
تحت اسمى (الرئيس و المرشح للرئاسة) بنسبة  79 :21للى الترتيب.
واقترن أسم "لبد الفتاح السيسي" في اولبلار المنشلورة للى اختلل المواقل اإلباريلة اإلكتروايلة ،واوللداد
اإلكتروايلة للصلح الورقيلة ،والمنشلورة للى اإالترات ،لمل الفلترة اولليرة ،بأسلماء شخصليات ،أبر هلا
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وأكثرها (اوسى اصطفى اوسى -المنافس اولر واولير لعبد الفتاح السيسلي في اإاتخابلات المقبللة ،وشلري
إسماليل -رئيس الحكواة ،والفريق صدقي صبحي ،وسحر اصر -و يلرة انسلتثمار والتعلاون اللدولي ،والمللك
سلمان بن لبد العزيز آل سعود ..وغيرهم).
وللى الجااب اولر؛ حل أسم "اوسى اصطفى اوسلى" في المركلز  8ان حيث اوسلماء اوكلثر وروداً وذكلراً
في انلبلار داللل اصلر ،للى انصلة بحث اولبلار  ،whoispopulertodayالمدلوالة ان احلرك البحث
العالمي جووجل  ،Googleلمل النص اوول ان شهر اارس  ،2018بعد أسماء (لبد الفتاح السيسي ،لبلد
اه السعيد ،دواالد ترااب ،احمد صمح ،ارتضى انصلور ،لليري راضلان ،شلري إسلماليل) ،ويليله أسلمي
(لمرو أديبنل وأحمد فتحي) بالمركزين التاس والعاشر للى الترتيب.
وانذ انتص فلبراير الماضلين بلر أسلم "اوسلى" ،بعلد إلماله الترشلح لخلوض إاتخابلات رئاسلة الجمهوريلة
المقبلة المقرر لقلدها اهايلة الارس الجلاري ،ليصلبح المنلافس الثلااي في قائملة جمعتله بلل"لبلد الفتلاح السيسلي"
الرئيس الحالي لمصر انذ يوايو .2014
ولمل الفترة ان أول اارس وحتى اللل  15ان افس الشلهر ،تلردد أسلم "اوسلى اصلطفى اوسلى" في اولبلار
ً
يوايلا) ،جميعهلا ربلط بين "اوسلى"
للى المواق اإلباريلة المصلرية بإجملالي  377للبر (بمتوسلط  25للبر
وصفة "المرشح الرئاسي" بالمقاا انول.

أغلب اولبار جاء كمتابعة لتصريحات "اوسلى" ثم "الحمللة الدلائيلة لله" لتوضليح اماح براااجله اناتخلابي،
يليها ألبار اتابعة ورصد المسليرات الدلائيلة المؤيلدة ،وأبلر المشلاهد المصلاحبة لهلا ،ثم الملؤتمرات الدلائيلة
لصالح "اوسى" ،وأليراً ك أراء اخلرين في "اوسى اصطفى اوسى" كمرشح إاتخابي لرئاسة الجمهورية أالاا
الرئيس الحالي لبد الفتاح السيسي.
ولجأ لدد ن يستهان به ان اولبار ،إلى إصباغ صلفة "بلديل السيسلي" للى المرشلح اوسلى اصلطفى اوسلى،
وبخاصة في التغطية اإلبارية لحديث "اوسى" لن لزاه لوض اناتخابات في اللحظات انليرة ،بعد للروج
لدد ان المنافسين وإلمن ااسحابهم.
تركلليز اولبلار جلاء اتزاانلا ال ظهلور "اوسلى" للى شاشلات الفضلائيات ،للحللديث لن براااجله الرئاسلي،
وولوده اناتخابية ،وجاء يوا اوحد  4اارس ،في اقداة تلك اوياان برصليد  69للبر ،ثم السلبت  10الارس،
برصيد  55لبر ،ثم الخميس اوول ان اارس بل  45لبر ،والسبت  3اارس بل  43لبر.
وتباأئت وتيرة تردد أسلم "اوسلى اصلطفى اوسلى في اولبلار لمل اوسلبوع الثلااي ان الارس ،لليرد اسلمه
بمعدل  4ألبار فقط يوا الخميس  15اارس ،بصفته الوحيلدة الملذكورة "ارشلح رئاسلي" ،أالاا  21ذكلر وسلم
"لبلد الفتلاح السيسلي" تحت افس المسلمى "ارشلح للرئاسلة" ،واحلو  315للبر ورد لملله أسلم "لبلد الفتلاح
*
السيسي" لمل افس اليوا (لينة البحث تضمنت اولبار المنشورة انذل السالة  3لصرا وحتى  5لصرا)
ُ
الارس،ذكِل َر أسلمه في  9البلار،
أاا في يوا اوربعاء  14اارس ،فلتردد أسلمه في  5ألبلار ،وفي الثمثلاء 13
وفي  21لللبر في يللوا انثللنين  21اللارس ،و  30لللبر يللوا اوحللد  11اللارس ،وجميل اولبللار لمل اويللاا
المذكورة ،حمل فيها "اوسى اصطفى اوسى" صفة وحيدة "ارشح لماتخابات".
وجاء الموق اإلكترواي لصحيفة "الوأن" في اقداة المنصات اإلبارية ان حيث التغطيلة وذكلر أسلم "اوسلى
اصطفى اوسى" ،بنسبة  ،%26يليه اوق "صلدى البللد" اإلبلاري بنسلبة  ،%21ثم اوقل "اليلوا السلاب " بلل
 ،%20و اوق "المصري اليوا" بل  ،%18و"الدستور" بل .%15
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ولمل فترة الرصلد ،اقلترن أسلم "اوسلى اصلطفى اوسلى" بالمقلاا اوول بمنافسله "لبلد الفتلاح السيسلي" ،إلى
جااب اسماء (أيمن اور ،اكرا احمد أحمدن حسني ابارك).
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خإطة بتث لرصد "أخإبار وميتري" للمؤشرات الكمية لالكيفية لتغطية عينة ومن
الرتف المررية للعملية انإتخابية (ومرر )2018









المؤشرات الكمية لرصد لتتليل التغطية الرتفية للعملية انإتخابيية
 -1اؤشرات لااة
 -2اؤشرات كمية للصح القواية
اؤشرات كمية للصح الخاصة
-3
اؤشرات كمية للصح الحزبية
-4
المؤشرات الكيفية للرتف في تغطيتها للعملية انإتخابية لكافة أطرافها (ومرشتي الرئاسة)
المؤشرات الكيفية للرتف في تغطيتها للعملية انإتخابية لاوطراف الثاإوية
القوات المسلحة
-1
و ارة الداللية
-2
 -3الجهات القضائية
رجال الدين
-4
الشخصيات العااة وقادة الرأي
-5
المنظمات الحقوقية
-6
اللجنة العليا لماتخابات
-7
المؤشرات الكيفية لتتليل صورة المرأة في التغطية الرتفية للعملية انإتخابية
المؤشرات الكيفية لتتليل البعد الطائفي في العملية انإتخابية (التشد باسم الدين)
ومدى اهتمام الرتف بعملية التثييف لالتوعية المرتبطة بالعملية انإتخابية
فترة الرصد

اليوم اوخإير لفترة الدعاية انإتخابيية في اليداخإل الموافيق (الجمعية  23وميارس  )2018لقبيل إليتزام الريمت
انإتخابي قبل إجرا الترويت.
الرتف عينة البتث
الرتيفة

إوعها

دلرية الصدار

رقم العدد

الطبعة

التاريخ

اوهرام
اوخإبار
المرري اليوم
الوطن

قواية
قواية
استقلة لاصة
استقلة لاصة
حزبية (صادرة
لن حزب
الوفد)
حزبية (صادرة
لن حزب
التجم )

يواية
يواية
يواية
يواية

47954
20580
5030
2154

الثااية
الثااية
الثااية
الثااية

الجمعة  23اارس 2018
الجمعة  23اارس 2018
الجمعة  23اارس 2018
الجمعة  23اارس 2018

يواية

9707

-

الجمعة  23اارس 2018

أسبولية

1870

-

اوربعاء  21اارس 2018

الوفد
اوهالي

وملتوظة*  :العينة تعتمد أساسًا للى الصح اليواية لتوحيد المقياس ،وتم وضل "اوهيالي" اظلراً لقللة الصلح
الحزبية في اصر ،ولدا ااتظاا صدور لدد كبير انها بشكل انتظم ورسمي في الفترة اوليرة ،لذا فإن وضعها
سيكون لمجرد اإشارة لتناول صحافة اوحزاب لماتخابات وأأرافها.
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الفرل اولا :المؤشرات الكمية لرصد لتتليل التغطية الرتفية للعملية انإتخابية
تستعد اصر إجراء ااتخابات رئاسة الجمهورية  ،2018واللتي يخوضلها ارشلحين اثلنين ،هملا للى اللترتيب:
لبد الفتاح السيسي ،الرئيس الحالي للجمهورية انلذ يوايلو  ،2014والسلالي للحصلول للى فلترة رئاسلية ثاايلة
نستكمال اشرولات سياسية واقتصادية بدأها في السنوات اورب اولليرة ،هي فلترة حكمله ،واللذي جلاء لقب
انأاحة بنظاا الرئيس اوسبق احمد ارسي ،المنتمي لجمالة اإلوان المسلمين المحظللورة والمجراللة قضللائيًا،
والذي استمر لعاا كاال (يوايو  -2012يوايو  ،)2013ثم فترة ااتقالية لمدة للاا أللر ،برئاسلة رئيس المحكملة
الدستورية العليا ،المستشار لدلي انصور.
والمرشح اولر واوللير ،هلو رئيس حلزب الغلد ،اللدكتور اوسلى اصلطفى اوسلى ،الظلاهر للمشلهد السياسلي
بشكل يكاد يكون افاجئ لرجل الشارع اتوسلط الثقافلة السياسلية ،والمعلروف بدلمله الشلديد لنظلاا حكم انافسله
اوول والرئيس الحالي والقائم ،لبد الفتاح السيسي.
ً
رئيسلا للجمهوريلة ،بأللداد جلاو ت
ترشيح "السيسي" جاء ان لمل حمللة ان الواب البرلملان لتأييلده وتزكيتله
 500اائب برلمااي ،فضم لن التلوكيمت الشلعبية اللتي جمعتهلا حممت دالملة للسيسلي نسلتمراره للى سلدة
الحكم لفترة ثااية.
أاا اوسى اصطفى اوسى ،فعرف إلمايًا بل "رجل اللحظة اوليرة" ،والذي جاء إلمن ترشحه بشللكل افللاجئ
في اللحظات اوليرة قبيل إغما باب التقدا للمرشحين بأوراقهم للجنلة العليلا لماتخابلات ،بعلدل تزكيلة  20الائب
برلمااي له.
اناتخابات شهدت انافسة قوية وشرسلة قبلل انسلتقرار للى القائملة اولليرة ،المتضلمنة للل"السيسلي واوسلى"،
بللدأت بللإلمن المرشللح السللابق في ااتخابللات الرئاسللة  ،2012الحقللوقي اليسللاري "لالللد للي" لزالله لللوض
اناتخابات ،ثم ااسحابه ،وتصريحاته أن المناخ العلاا يسلوده اللترهيب ،سلعيًا ان "جهلات" إفسلاح المجلال أالاا
ارشح وحيد.
ثم إلمن "الفريق أحمد شلفيق" ،المرشلح السلابق أيضلا ورئيس اللو راء اوللير لعهلد اللرئيس اوسلبق ابلارك،
لزاه لوض اناتخابات الرئاسية المقبلة ،إن أاه لاد وتراجل اجلدداً ،قلائ ً
م "إن إقااتله للارج اصلر جعلتله ن
يرى المشهد بوضوح وتأاي".
ألقب ااسحاب "شفيق" ،إلمن ترشح "الفريق سااي لنان" ،لضو المجلس العسكري السللابق أثنللاء فللترة الحكم
اناتقاليلة اللتي لقبت أحلداث  25ينلاير  ،2011لتثلار اشلكلة لقب بيلان إلماله الترشلح ،ويطلب للمثلول أالاا
اساءلة قااواية لسكرية بسبب لرقه بندل الترشح لمهمة اداية وهو ن يزال قيد انستدلاء العسكري.
قائمة المعلنينل لنيتهم الترشح لخوض اناتخابات ضمت وجوه لدة ،ان بينها المشهور والمغمور ،وذوي الخلفيللة
العسللكرية وأصللحاب اولمللال المدايللة ،إن أاهللا ااتهت لنللد أسللمين ،همللا "السيسللي -رقم  1راللز النجمللة"،
و"اصطفى اوسى -رقم  2راز الطائرة".
ً
تكثيفا للحشد للتصويت لصالح المرشح لبد الفتاح السيسللي ،وصللب اإلما أغلب
فترة الدلاية اناتخابية شهدت
أضواءه لخسماء البار ة الدالمة لفو المرشح بونية ثااية ،هذا للى اسلتوى الشلارع (الؤتمرات والدوات) ،أو
وسائل اإلما الجماهيرية (صح وإذاللة وتليفزيلون) ،اقابلل تغطيلات بسليطة للى اسلتحياء لدلايلة المرشلح
المنافس ،ووصفه ضمنيًا بل"الدوبلير".
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وسعيًا ان "أخإبار وميتر " لتغطية المحتوى اإلباري المتعلق بااتخابات رئاسة الجمهورية – اصر  ،2018فقمنا
بمتابعة لينة ان الصح المصرية المطبولة الصادرة في يوا واحد ،ال اراللاة تنلوع التوجهلات والسياسلات
التحريرية المتنولة؛ إثراء اتائج البحث.
لمد "أخإبار وميتر" إلى اتابعة الصح الصادرة صباح اليوا الجمعلة ،الموافلق  23الارس  ،2018وهلو اليلوا
السابق لبدء الصمت اناتخابي وتوق الدلاية للمرشحين في الدالل قبل إجراء لملية انقتراع والتصويت ،بدءاً
ان انثنين  26اارس ،ولمدة  3أياا.
واستخدا "أخإبار وميتر " الصح يواية الصدور لتحقيق أكبر قدر ان التجااس وانتفلاا في المعلايير ،ال تنويل
التوجهات "قواية ،أو استقلة لاصة ،أو حزبية".
الرتيفة

إوعها

دلرية الصدار

رقم العدد

الطبعة

اوهرام
اوخإبار
المرري اليوم
الوطن
الوفد

قواية
قواية
استقلة لاصة
استقلة لاصة
حزبية (صادرة
لن حزب
الوفد)

يواية
يواية
يواية
يواية
يواية

47954
20580
5030
2154
9707

الثااية
الثااية
الثااية
-

إن أن فريق بحث "أخإبار وميتر " واجهته إشكالية قللة الصلح الحزبيلة الصلادرة يوايلا وبااتظلاا في اصلر ،ولم
اجد سوى "صحيفة الوفد" ولذها ضمن العينة احل تطبيق البحث.
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صتيفة اوهرام اليوومية اليوومية (عدد الجمعة  23ومارس/الطبعة الثاإية ومن العدد )47954

ً
وصلراحة للى  10صلفحات ان للدد اوهيرام الملذكور ،والبلالغ للدد
ورد ذكر "انإتخابات الرئاسيية" ضلمنًا
صفحاته  32صفحة ،وذلك ان لمل الفنون الصحفية المختلفة (ألبلار ،اتابعلات وتغطيلات ،اقلانت ،حلوارات
ولقاءات) ،أو ان لمل اإلمن المباشر والصريح ادفوع اوجر لخفراد والجهات.

الرفتة اوللى (لاجهة الرتيفة):
-8
ً
اقال رأي يسار الصلفحة بالكاالل –تقريبلا -بعنلوان "اناتخابلات الرئاسلية والملترددون-ل بقلم
أ-
لمء ثابت".
لللبر انتصل الصلفحة ،بعنللوان "قبللل سلالات ان الصللمت اناتخلابي :تكلثي المللؤتمرات
ب-
والفعاليات الشعبية الدالمة للسيسي" ،واشار إليه بتغطية شلاالة لماتخابلات الرئاسلية بالصلفحتين  4و
.5

الرفتة الثالثة:
-9
حوار انتص أللى الصفحة ،لو ير الداللية ا اجلة اوهراا العلربي ،تضلمن الحلديث في
أ-
فقرة انه لن ترتيبات الو ارة لتأاين العملية اناتخابية وانستعدادل اواني المتخذ.
لمود بعنلوان "رأي اوهلراا :رسلالة المصلريين إلى العلالم" ،لن اخالفلة دللوات المقاأعلة
ب-
للتصويت في اناتخابات.

الرفتة الرابعة (الرفتة بالكاومل..ي50ف ومن الرفتة ومادة إخإبارية لالبيية إعلإات ومبوبة):
-10
تضللمنت  5ألبللار ان أصللل  8انشللورة للى المسللاحة المللذكورة ،ركللزت للى الدلائيللة
أ-
اناتخابية لعبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر /أولهلا للبر بعنلوان "العلاالون بالصلحافة واإلما وتأكيلد
اشاركتهم باناتخابات ودلاية ان (كرا جبر) للسيسي رئيسا.
لبر لن إلمن اقابات المحااين والمهندسين والفمحين للسيسي رئيسًا.
ب-
لبر لن دلوة اتحاد الجمعيات للجماهير للمشاركة.
ت-
لبر لن اؤتمر جماهيري بأسيوط لحزب استقبل وأن الدالم للسيسي.
ث-
لبر لن اسيرة لحزب المؤتمر بالمنصورة لدلم السيسي.
ج-
لبر لن دلوة بابا الكنيسة المصرية للمصريين للمشاركة باناتخابات بكثافة.
ح-
لبر لن اطالبة (اصطفى الفقي) بضرورة المشاركة باناتخابات ووصفه للسيسي بأاه بطللل
خ-
المرحلة.
لبر لن "بطمت اصر الرياضيات يؤيدن الرئيس"
د-

الرفتة الخاومسة:
-11
الموضوع انول لبر بعنوان "احافظ اطلروح في الؤتمر صلحفي :جميل المقلار اناتخابيلة
أ-
في المدن الحدوديةل جاهزة".
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الموضوع الثلااي بالصلفحة :حلوار ال المستشلارة اجلوى صلادا ،الائب رئيس هيئلة النيابلة
ب-
اإدارية ،بعنوان "اشاركة المرأة في اناتخابات تحفظ الحقوا والمكتسلبات" ،وتوجيله سلؤال لهلا "إلى
أي ادى أاص الرئيس السيسي المرأة بشكل لاا ان وجهة اظرك؟".
الخبر الثالث بعنوان " غرفة لمليات لالمية لماتخابات بنادي المراسلين اوجااب".
ت-
الخللبر الرابلل بعنللوان الجااعللة العربيللة تؤكللد انلللتزاا بالحرفيللة والحياديللة في اتابعللة
ث-
اناتخابات".
الخبر الخااس بعنوان "الفيوا في لهد السيسي" تناول المؤتمر الجماهيري بالمحافظة للدلاية
ج-
للمرشح.
تضمنت الصفحة كذلك إلمن واضح وتم إبلرا ه بشلكل انفصلل لن بلاقي الملادة الصلحفية،
ح-
ً
لن دلاية رئيس حزب اصر الحديثة لتأييد السيسي رئيسا.

الرفتة السابعة:
-12
إلمن ان رئيس اجلس إدارة شركة ،للدلاية للمرشح لبلد الفتلاح السيسلي ،ولطلب وظلائ
أ-
بالشركة ،تم ابرا ه بشكل واضح وانفصل لن المادة الصحفية.

الرفتة الثاإية عشر:
-13
ً
اقال رأي للى اساحة ¿  1صفحة بعنوان "في إدارة الدولة..اإلما أساسلا" ،دلايلة ضلمنية
أ-
لشخص الرئيس لبد الفتاح السيسي ،ان لمل تناول الحديث التليفزيواي ا المخرجلة سلاادرا اشلأت،
وتحليل لنظرة "السيسي" واهتمااه باإلما.

الرفتة الثالثة عشر
-14
اقللال للى اسللاحة ½ صللفحة للكتب فللاروا جويللدة ،بعنللوان "المصللريون في الخللارج بين
أ-
الوفاء والغربة" ،وتحليل لخروج المصريين لإدنء بأصواتهم في اناتخابات اارس ( 2018تضللمنت
المساحة قطعة شعرية بمضمون اختل تمااًا ،شغلت احو  %40ان اساحة اقال جويدة).

الرفتة السادسة عشر:
-15
1
إلمن للى اساحة صفحة ان "حملة اواأن لدلم الرئيس" للدلايلة للمرشلح لبلد الفتلاح
أ-
4
السيسي بشعار حملته اناتخابية "تحيا اصر" ،تم انلتزاا بمعايير الخبر وفصله بوضوح لن المحتوى
الخبري اإلماي.

-16

الرفتة الثاومنة عشر:

1
إلمن للى اسلاحة
أ-
8
السيسي ،تم انلتزاا بمعايير الخبر وفصله بوضوح لن المحتوى الخبري اإلماي.

صلفحة ان اجلس إدارة شلركة تجاريلة للدلايلة للمرشلح لبلد الفتلاح

-17

الرفتة العشرلن
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1
إلمن للى اساحة
ب-
16
السيسي ،تم انلتزاا بمعايير الخبر وفصله بوضوح لن المحتوى الخبري اإلماي.

صفحة ان اجلس إدارة شركة تجاريلة للدلايلة للمرشلح لبلد الفتلاح
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-18

صتيفة اوخإبار اليوومية اليوومية (عدد الجمعة  23ومارس/الطبعة الثاإية ومن العدد )20580

ً
وصلراحة للى  10صلفحات ان للدد اوخإبيار الملذكور ،والبلالغ للدد
ورد ذكلر "انإتخابيات الرئاسيية" ضلمنًا
صفحاته  20صفحة ،وذلك ان لمل الفنون الصحفية المختلفة (ألبلار ،اتابعلات وتغطيلات ،اقلانت ،حلوارات
ولقاءات) ،أو ان لمل اإلمن المباشر والصريح ادفوع اوجر لخفراد والجهات.

الرفتة اوللى (لاجهة الرتيفة):
-19
تنويلله أللى الصللفحة لن لللبر دالللل العللدد بعنللوان "اللللواء سللعد الجمللال :المشللاركة في
أ-
اناتخابات فرض لين للى المصريين".
تنويه أللى الصفحة لن لبر دالل العدد بعنوان "د.لبدل الهلادي القصللبي :القاللدة العريضلة
ب-
تؤيد السيسي".
تنويه أللى الصفحة لن لبر دالل العدد بعنوان "السفير احملد العلرابي :العلالم يلراهن للى
ت-
اناتخابات الرئاسية".
تنويه أللى الصفحة لن حوار ولقاء دالل العدد بعنوان "شباب الحملة الرسللمية ال الللرئيس
ث-
في ضيافة اولبار وبوابة ألبار اليوا :إاجا ات السيسي دفعتنا للتطوع لدلمه".
إلمن أسللفل يسللار الصللفحة ان رئيس اجلس إدارة شللركة للدلايللة للمرشللح لبللد الفتللاح
ج-
السيسي ،تم انلتزاا بمعايير الخبر وفصله بوضوح لن المحتوى الخبري اإلماي.

الرفتة الخاومسة ((بالكاومل عدا عمود أعلى يسار الرفتة)):
-20
أول اوضوع :لبر بعنوان "الهيئلة الوأنيلة :القضلاة يتسللمون أوراا انقلتراع اليلوا ،وغلدا
أ-
الصمت".
الموضلوع الثلااي للبر بعنلوان "حشلود العلاالين بالسيسلي تؤيلد السيسلي ان حقلول قلارون
ب-
وتدلو للمشاركة".
الموضلوع الثلالث للبر بعنلوان "و يلر الدالليلة يتلاب لطلة تلأاين اناتخابلات الرئاسلية ان
ت-
غرفة إدارة او اات.
الموضوع الراب لبر صغير بعنوان "انستعماات :غرفة لمليات للمراسلين اوجااب".
ث-
إلمن للى اساحة  %40أسفل الصفحة ان اجموللة تجاريلة للدلايلة للمرشلح لبلد الفتلاح
ج-
السيسي ،تم انلتزاا بمعايير الخبر وفصله بوضوح لن المحتوى الخبري اإلماي.

الرفتة السادسة ((بالكاومل)):
-21
الموضوع اوول حوار للى اساحة أكبر ان ½ صفحة ،ال الللواء سلعد جملال رئيس لجنلة
أ-
الشللئون العربيللة بمجلس النللواب ،بعنللوان "الللرئيس السيسللي انحللة في لللز المحنللة" (تمت اإشللارة
للموضوع للى الصفحة اوولى ان العدد).
1
الموضلوع الثلااي حلوار للى اسلاحة احلو صلفحة ،ال و يلر الخارجيلة اوسلبق احملد
ب-
3
العرابي ،بعنوان "العالم يراهن للى اناتخابات الرئاسية" ،للى تمااللا ان الدلايللة وي ان المرشللحين
(تمت اإشارة للموضوع للى الصفحة اوولى ان العدد).ل
الموضوع الثالث لمود أللى يمين الصفحة ،بعنوان "شلعب ورئيس" ،للدلايلة للمرشلح لبلد
ت-
الفتاح السيسي.

31/12

الرفتة السابعة ((بالكاومل)):
-22
الموضوع اوول حوار افرود للى اساحة احو  %75ان الصفحة ،ا شيخ اشايخ الطللرا
أ-
الصوفية لبد الهادي القصبي ،بعنوان "كتلتنا التصويتية  17اليوالا والقاللدة العريضلة تؤيلد السيسلي"
(تمت اإشارة للموضوع للى الصفحة اوولى ان العدد).ل
الموضوع الثااي لمود أللى يسار الصفحة ،بعنوان "قضايا وأفكار..داف لن حقلك" للدلايلة
ب-
للمشاركة في اناتخابات ،وللى للى تمااا ان الدلاية وي ان المرشحين.
1
إلمن أسفل يسلار للى اسلاحة صلفحة ،ان شلركة تجاريلة للدلايلة للمرشلح لبلد الفتلاح
ت-
4
السيسي ،تم انلتزاا بمعايير الخبر وفصله بوضوح لن المحتوى الخبري اإلماي.

الرفتة الثاومنة ((بالكاومل))
-23
ً
حوار ا شباب الحملة الرسمية لدلم السيسلي رئيسلا لمصلر (تمت اإشلارة للموضلوع للى
أ-
الصفحة اوولى ان العدد).ل
لبر انفصل في الصفحة للى هااش لقاء الحملة ،بعنوان "درع اولبار تكريمًا لشباب حمللة
ب-
يم سيسي".

-24

الرفتة العاشرة

با اوهرام الرياضي:

1
اقال أللى يمين الصفحة للى اساحة
أ-
8
الرئاسية" ،بدأ برصد لملية تصويت المصلريين في الخلارج ،وااتهى بالدلايلة الضلمنية للمرشلح لبلد
الفتاح السيسي رئيسًا لمصر.

صفحة ،بعنوان "الاذا يريلد الشلعب ان اناتخابلات

الرفتة الثالثة عشر با اوهرام الديني ليوم الجمعة:
-25
الموضلللوع اوول واوكلللبر أللى الصلللفحة ،للى اسلللاحة  %35ان الصلللفحة ،بعنلللوان
أ-
"المشاركة في اناتخابات الرئاسية واجب ديلني ووألني" ،توللوي وللى للى تماالا ان الدلايلة وي
ان المرشحين.
1
الموضوع الثااي أسفل يسلار الصلفحة ،للى اسلاحة احلو صلفحة ،اقلال بعنلوان "قلالوا..
ب-
8
ال ًك ُل واوبكم والنتائج المحسواة" ،لن التقالس لن اإدنء باوصلوات ،توللوي وللى للى تماالا ان
الدلاية وي ان المرشحين.

الرفتة السابعة عشر ((با الرأي لالميانت الترة  11وميالة)):
-26
المقالة اوولى بعنوان "قولها يا اصري" ،للدلاية للتصويت وللمرشح لبد الفتاح السيسي.
أ-
المقالة الثااية بعنوان "اناتخابلات حلق للشلعب وواجب لليله" ،للدلايلة للتصلويت وللمرشلح
ب-
لبد الفتاح السيسي.
المقاللة الثالثلة بعنلوان "صلوتي وصلوتك لللوأن" ،للدلايلة للتصلويت وللمرشلح لبلد الفتلاح
ت-
السيسي.
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الرفتة العشرلن لاوخإيرة ((بالكاومل)):
-27
إلمن للى كاال الصفحة ان اجمولة تجارية ،إلمن التأييد والدلاية للمرشلح لبلد الفتلاح
أ-
ً
السيسي رئيسا لمصر ودلوة للمشاركة في التصويت ،تم انلتزاا بمعلايير الخلبر وفصلله بوضلوح لن
المحتوى الخبري اإلماي.
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صتيفة المرري اليوم المستيلة اليوومية (عدد الجمعة  23ومارس/الطبعة الثاإية ومن العدد
)5030

ً
ً
وصلراحة للى  6صلفحات ان للدد المريري الييوم الملذكور ،والبلالغ
ضمنا
ورد ذكر "انإتخابات الرئاسية"
لللدد صللفحاته  16صللفحة ،وذلللك ان لمل الفنللون الصللحفية المختلفللة (ألبللار ،اتابعللات وتغطيللات ،اقللانت،
حللوارات ولقللاءات) ،كمللا تضللمن العللدد اجمولللة ان رسللوا الكاريكللاتير الللتي تنللاول بعضللها أفكللار ارتبطللة
ً
تماالا ان اإلمالات المباشلرة ادفوللة اوجلر لخفلراد والجهلات
باناتخابات الرئاسية وارشلحيها ،وللى العلدد
للدلاية للمرشحين أو للحشد الجماهيري للتصويت لماتخابات.

الرفتة اوللى (لاجهة الرتيفة):
-28
في انتص أللى الصفحة ،لبر بعنلوان "حصلة اراجعلة نسلتعدادات اناتخابلات :ألوارئ
أ-
وتجهيزات" ،بمااشيت أسود لريض وصورة لاصة للجريدة.
لمود أللى يسار الصفحة ،لمقال رأي ،بعنوان "السيسي اإاسان" ،وتناول للقلاء التليفزيللواي
ب-
لعبد الفتاح السيسي ا المخرجة ساادرا اشأت.
تنويه بمنتص يسار الصفحة ،بالعنوان ،لمقال بدالل العدد،ل بعنلوان "الا هي افاجلأة الونيلة
ت-
الجديدة؟!"

الرفتة الثالثة:
-29
كاريكللاتير بللاولوان أسللفل الصللفحة ،اكتللوب فيلله "أب افتح الجي بي اس شللوف أريللق
أ-
الديمقراأية ده بيتراحله إ اي يمكن هو اللي يعرف يجاوبنا".

الرفتة الرابعية ((بالكاوميل وميا عيدا عميود رأي لميياا..تغطيية للإتخابيات بعنيوان ومرير تنتخب
-30
رئيسها)):
الخللبر اوول بصللورة لاصللة ،أللى الصللفحة بمااشلليت أسللود لللريض ،بعنللوان "انتحللاد
أ-
اوفريقي والكوايسا يشاركان في لمليات المراقبة.
الخلبر الثلااي بالصلورة ،صلدر الصلفحة والمسلاحة اوكلبر ،اااشليت أسلود للريض لتغطيلة
ب-
صحفية ،بعنوان "المحافظات تكث استعداداتها لماتخابات الرئاسية"
الخلللبر الثلللالث بالصلللورة ،بمنتصللل الصلللفحة  ،اااشللليت أسلللودلريض ،بعنلللوان "البابلللا
ت-
تواضروس :أحد المرشحين سيكتسح اناتخابلات لكن المشلاركة واجب ،والتصلويت اثلل الحلرب للى
الجبهة ون تصدقوا اوكاذيب".
الخبر الراب ا صورة للو ير الدالليلة ،يسلار انتصل الصلفحة بلالجزء اوسلفل ،اااشليت
ث-
أسود ،بعنوان "الداللية :تنسيق كاال ا القوات المسلحة لتوفير اناخ آان للنالبين"
الخبر الخااس بالصورة ،أسفل يمين الصفحة ،اااشيت أسود لريض لتغطيلة بعنلوان "اشلاط
ج-
اكث لحممت دلم السيسي قبل الصمت"
كاريكلاتير أسلفل يسلار الصلفحة ،أبيض وأسلود ،اكتلوب فيله "دلايلة ااتخابيلة :لنلدك اقص
ح-
فيتااين د..الشمس اش بتوصل لجسمك ان كتر اليفط"

31/15

الرفتة الثاإية عشر ((ومساحة رأي 6..وميانت)):
-31
أ-اقال أللى يمين الصفحة ،بعنلوان "السيسلي اإاسلان" ،دلايلة لللرئيس لبلد الفتلاح السيسلي ،وتنلاول
وهمية رؤيته لقضايا وأهمية اإلما (تم اإشارة للمقال بالصفحة اوولى ان العدد).ل
الرفتة الثالثة عشر ((ومساحة رأي 6..وميانت)):
-32
اقال بيمين انتص الصفحة ،بعنوان "اا هي افاجأة الونية الجديدة،ل للحللديث لملا إذا تلولى
أ-
المرشح والرئيس الحالي ،السيسي ،لفترة رئاسية ثااية.
اقلال بمنتصل أسلفل الصلفحة ،بعنلوان "لليلك ي اللرئيس" ،حلول الدلايلة ذات الصلبغة
ب-
الدينية للمرشح لبد الفتاح السيسي.

الرفتة الرابعة عشر
-33
كاريكاتير الون بلأللى انتصل الصلفحة ،لن المرشلح الرئاسلي اوسلى اصلطفى اوسلى،
أ-
اكتوب فيه "كما ااه ن توجلد حياديلة في اإلما بين المرشلحين ..السيسلي بتعملل اعلاه الحلوار القملر
ساادرا اشأت ..وسايبيني أاا وحمد اوسى!"
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صتيفة الوطن المستيلة اليوومية (عدد الجمعة  23ومارس /العدد )2154

ورد ذكللر "انإتخابييات الرئاسييية" ضلمنًا وصل ً
لراحة للى  5صللفحات ان لللدد الييوطن المللذكور ،والبللالغ لللدد
صفحاته  14صفحة ،وذلك ان لمل الفنون الصحفية المختلفة (ألبلار ،اتابعلات وتغطيلات ،اقلانت ،حلوارات
ولقاءات) ،وللى العلددل تماالًا ان اإلمالات المباشلرة ادفوللة اوجلر لخفلراد والجهلات للدلايلة للمرشلحين أو
للحشد الجماهيري للتصويت لماتخابات.

الرفتة اوللى (لاجهة الرتيفة):
-34
لصصت أللى الصفحة فوا أسم الجريدة –كاالة -لمااشيتات ألبار واتابعات الجريدة دالل
العدد حول اناتخابات الرئاسية ،ا وض صورة لمفتات دلائية للمرشح لبلد الفتلاح السيسلي ،اعلقلة
أحد الميادين.ل
العنوان اوبر واوكبر وسط المااشيتات ،جاء بلون أبيض للى للفية الواة إبرا ه ،بعنوان
ً
"ااراثون الرئاسة  :2018الصمت يبدأ غلدا..و  71جهلة تلراقب التصلويت ،وحقلوا اإاسلان :انسلق
بين المنظمات المداية والهيئة الوأنية"؟

الرفتة الرابعة ((بالكاومل ..لواإت التغطية في المساحة لجزء العرض بين كل المرشتين)):
-35
المااشلليت اوول واوكللبر ،أللى الصللفحة ،بعنللوان "و يللر الدالليللة :اقللار اناتخابللات تحت
أ-
حماية التدلل السري " ،وتغطية لخطة الداللية الموضولة لفترة اناتخابات.
لمااشيت الثااي بمنتص الصفحة ،بعنوان "واستعدادات اكثفة لماسبيرو والفضائيات لتغطيللة
ب-
اناتخابات الرئاسية.
تغطية يمين انتص الصفحة ،بعنوان "حممت السيسي تستعرض إاجا ات الرئيس في أللر
ت-
أياا الدلاية :احذروا اؤاارات أهل الشر
تغطيللة يسللار انتص ل الصللفحة ،بعنللوان "اوسللى اصللطفى :أدلللو الجمي ل للمشللاركة في
ث-
اناتخابات حتى لو كاات اتائجها احسواة.
فيتشللر أسللفل الصللفحة ال صللورة ،بعنللوان "دلللوات الللنزول لماتخابللات الرئاسللية تعللددت
ج-
أشكالها ..ان الطفط لل البنرات ..كل شيخ وله أريقة ..اازل شارك".

الرفجة الثاومنة ((بالكاومل ..وملف خإاص بعنوان سباق الرئاسية..المجتميع الميدإي عين الميواطن
-36
لمراقبة انإتخابات..خإلت تماوما ومن الدعاية لكل المرشتين)):
الموضللللوع اوول وانكللللبر ،انتصلللل أللى الصللللفحة ،بعنللللوان " 71جهللللة تللللراقب
أ-
اناتخابات..وحقوا اإاسان :انسق بين المنظمات والوأنية"
الموضوع الثااي ،يمين أسفل الصفحة ،بعنوان "سياسليون :المتابعلة الدوليلة تقطل احلاونت
ب-
التشكيك في اناتخابات".
الموضوع الثالث ،انتصل يسلار أسلفل الصلفحة ،بعنلوان "اتطوللون شلباب :انسلتحقاقات
ت-
الدستورية بتعلمنا سياسة.
الموضوع الراب  ،يسار أسفل الصفحة ،بعنوان "رئيس المسكواية لحقلوا اإاسلان :انظملات
ث-
اشبوهة تحاول اإساءة لسمعة اصر وكأن بينهلا وبين الدوللة ثلأر شخصلي ،ولم اواجله أي صلعوبات
في الحصول للى تصريح اتابعة سير العملية اناتخابية ان الهيئة الوأنية".
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الريفتة التاسيعة ((بالكاوميل  ..رصيد لملومح الدعايية للمرشيح عبيد الفتياح السيسيي لوميارإتهيا
-37
بدعاية المنافس)):
المااشيت اوول أللى الصفحة ،ا صورتين للدلاية اناتخابية للمرشحين السيسلي واوسلى،
أ-
بعنوان "جيران حممت المرشحين ..اعم للنجمة وشكراً للطائرة.
المااشيت الثلااي ،انتصل الصلفحة ،ال صلورة للدلايلة للمرشلح السيسلي ،بعنلوان "أهلالي
ب-
التجم الخااس :هنشارك في اناتخابات وهنختار السيسي".
المااشلليت الثلالث ،أسلفل الصلفحة ،ال صللورة للدلايللة للمرشللح اصللطفى اوسللى ،بعنللوان
ت-
"وسكان وسط البلد :اوسى راجل أيب بس صوتنا للسيسي وانا لارفينه كويس".
تضللمنت الصللفحة اعلواللات إيضللاحية هااشللية لعللدد الكتلللة التصللويتية واواليللد ااطما
ث-
اناتخابات وغيرها (تولية ااتخابية)

الرفتة العاشرة ((إافذة رأي 4 ..وميانت))
-38
اقلال انتصل أللى الصلفحة ،بعنلوان "السيسلي وبلوتين  ،"4/4إبلرا أوجله المقارالة بين
أ-
ً
ااتخاب فمديمير بلوتين للملرة الرابعلة رئيسلا لروسليا ،و"تفلويض" الجملاهير للسيسلي للملرة الرابعلة،
وغيرها ان اوجه المقاراة بين الحالتين.
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المؤشرات الكمية لتغطية الرتف التزبية اليوومية للإتخابات الرئاسية



-

صتيفة الوفد التزبية اليوومية (عدد الجمعة  23ومارس /العدد )9707

ً
ً
وصراحة للى  5صفحات ان لدد الوفد المذكور ،والبالغ لدد صللفحاته
ضمنا
ورد ذكر "انإتخابات الرئاسية"
 12صفحة ،وذلك ان لمل الفنون الصحفية المختلفة (ألبار ،اتابعات وتغطيات ،اقانت ،حلوارات ولقلاءات)،
وللى العللدد تماا لًا ان اإلماللات المباشللرة ادفولللة اوجللر لخفللراد والجهللات للدلايللة للمرشللحين أو للحشللد
الجماهيري للتصويت لماتخابات.

الرفتة اوللى (لاجهة الرتيفة):
-39
 2اااشلليت أحمللر لللريض بالنصل اوللى ان الصللفحة ،حللول التغطيللة اناتخابيللة ،اوول
أ-
تنويه لن لبر دالل العدد ،بعنوان "الوأنية لماتخابات :بدء تسكين القضاة المشرفين للى الرئاسية".
المااشيت الثااي لخبر للى افس الصفحة ،بعنلوان "و يلر الدالليلة يحلذر ان المسلاس بسلير
ب-
اناتخابات" ،وتحذيرات ان المساس بالعملية اناتخابية والتصويت.

الرفتة الثاإية:
-40
لملود أللى يسلار الصلفحة ،اقلال رأي بعنلوان "ه ولللوأن..ليس الصلبر صلعبا" ،تضلمن
أ-
ً
دلاية ضمنية للمرشح لبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر.

الرفتة الثالثة:
-41
لبر بالنص اوسفل ان الصلفحة ،بعنلوان "اليلوا..بلدء الصلمت اناتخلابي وتوقل حممت
أ-
ً
المرشللحين" ،وللى تمااللا ان الدلايللة وي ان المرشللحين (تمت اإشللارة للموضللوع للى الصللفحة
اوولى ان العدد).ل

-42

الرفتة الرابعة:

حوالي  %90ان اساحة الصفحة تم تخصيصها لتغطية واتابعة انستعدادات لماتخابات الرئاسية ،انهللا 3
ألبار بمساحات اتساوية واااشيتات بنفس الحجم ،واقالين للرأي بنفس المساحة وحجم الخط.
الخبر اوول بصدر الصفحة ،بعنوان "أبو شقة :الصوت اناتخابي ألقة في وجله اإرهلاب"،
أ-
لدلايلللة سلللكرتير الحلللزب للمواألللنين لللللنزول للتصلللويت باناتخابلللات ،وللى ان الدلايلللة وي ان
المرشحين.
الخللبر الثللااي بالمنتص ل  ،بعنللوان "لمل اللؤتمر دلم السيسللي في اصللطفى احمللود :لبللد
ب-
الرحيم للي يحث المواأنين للى النزول لماتخابات بعنوان الرهان لليك".
الخبر الثالث بأسفل الصفحة ،بعنلوان "اوحلزاب وانظملات المجتمل الملداي تضل اللمسلات
ت-
النهائية لماتخابات الرئاسية" ،وتضمن الخلبر إشلارات للدلايلة ان ِقَبلل بعض اوحلزاب للمرشلح لبلد
الفتاح السيسي.
لمود أللى يمين الصفحة لمقال رأي ،بعنوان "كلمة لدل..المسئولية واجب وأني" ،تضللمن
ث-
تولية بأهمية اناتخابات الرئاسية ووجوب التصويت ،وللى ان الدلاية وي ان المرشحين.
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لمود رأي يمين أسفل الصفحة لمقال رأي ،بعنوان "تساؤنت..اصر تسابق الزان" ،تضللمن
ج-
دلاية ضمنية للمرشح لبد الفتاح السيسي.

الرفتة الثاإية عشر لاوخإيرة:
-43
اقلال رأي بصلدر الصلفحة للى اسلاحة احلو  %25ان إجملالي اسلاحة الصلفحة ،بعنلوان
أ-
"لماذا انتخب السيسي..وبدون تطبيل"
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الفرل الثاإي :المؤشرات الكيفية للرتف في تغطيتها للعملية انإتخابية لكافة
أطرافها
-1



الرتف لاوطراف الرئيسية في العملية انإتخابية
اوهرام

المرشتين للرئاسة

ركزت الصحيفة في أغلب الفنون الصحفية المقداة للى الدلاية للمرشح لبد الفتاح السيسي ليتولى فترة رئاسللية
ً
للطلا بين الجلااب التوللوي وانرشلادي اللواجب تقديمله أثنلاء فلترات
ثاايلة ،وفي بعض الموضلولات؛ حلدث
ً
اناتخابات ،وبين الدلاية الضمنية –والصريحة أحيااا للدلاية والحشد للمرشح.
الصحيفة اجحت في تغطية أكبر كم ،الوصول وكبر للدد ان اللدالمين واؤيلدي اسلتمرار المرشلح السيسلي في
انصبه.
إلتزات الصلحيفة بالمعلايير المهنيلة والموضلولية في الفصلل الواضلح بين الملادة التحريريلة والملادة اإلمايلة
ادفولة اوجر ،فيما يخص إلماات تأييدل المرشح لبد الفتاح السيسي.
يكاد يخلوا للددل الصلحيفة ان إفلراد اوضلوع اسلتقل واخصلص للمرشلح اصلطفى اوسلى ،أو للرض صلور
لحممته الدلائية.



اوخإبار

الصلحيفة كلاات انكلثر تركليزاً للى اوضلوع "اناتخابلات" والدلايلة للتصلويت أو لمرشلح بعينله ،لن أريلق
تكرار ذكر المادة المتعلقة للى  10صفحات ان أصل  20صفحة (بنسبة .)%50
استطالت الصحيفة تناول آراء وتصلريحات لشخصليات لاالة اراوقلة وأسلماء كبليرة وذات تلأثير في الشلارع
المصري ،للحديث اعهم لن توجهاتهم اناتخابية ،إن أاها أبر ت دللايتهم –بالمقلاا اوول -للمرشلح لبلد الفتلاح
السيسي ،وللت تمااا ان الحشد الدلائي للمرشح اولر المنافس.
العدد أبر الدلاية للعملية النتخابية ذات الصبغة الدينية،ل ان باب أاها واجب وأني والصوت أاااة ،واا شابه.
الجريدة كاات اوبر في إفراد صفحة كاالة كلإلمن الدفوع اوجلر وحلد اوفلراد ،للدلايلة للمرشلح لبلد الفتلاح
السيسي.



المرري اليوم

اافردت الصحيفة باستخداا فن الكاريكاتير في تناول المادة اإلماية المتعلقلة باناتخابلات الرئاسلية ،أو للتركليز
للى ظواهر "كثافة نفتات الدلايلة في الشلوارع" ،أو لإشلارة إلى كلملات افتاحيلة اتكلررة في اخوالة اولليرة
اثل "أريق الديمقراأية" ،أو للسخرية ان تو ي احاوري المرشحين بشكل كوايدي ن يسئ وي أرف.
كما حلافظت الصلحيفة للى قاللدتها الخاصلة ،في اسلب الصلور لمصلادرها ،وبخاصلة المصلورين التلابعين أو
المتعاالين اعها بشكل رئيس.
العدد للى تمااا ان اإلماات الدلائية للحشد التصويتي أو لتأيد أي ان المرشحين.
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الصللحيفة ألللتزات كللذلك درجللة لاليللة ان اعللايير المهنيللة،ل حللتى في اقللانت الللرأي ،في التفريللق بين الجللااب
التولوي والجااب الدلائي لطرف بعينه.ل



الوطن

حرصللت الصللحيفة للى تو يل لللادل لخلبللار والتغطيللات المتعلقللة بللأأراف العمليللة اناتخابيللة ،ن سلليما في
الموضولين المطروحين ضمن الصفحة الرابعة ،بنفس الحجم والمساحة وبجااب بعضهما البعض ،لتناول ألبار
حملتي المرشحين لماتخابات الرئاسية.
الصحيفة اافردت بتخصيص "ارب لاص" للتولية بأرقاا واحصاءات اتعلقلة بالعمليلة اناتخابيلة ،غلير أاهلا لم
ً
صراحة.
توثق المعلواة وفقًا لمصدرها اوصلي
الصحيفة أفردت صفحة كاالة لفن الفيتشر الصحفي ،المعتمد للى رجل الشلارع ،و"تناقضلات رغباتله السياسلية
وتوجهاته التصويتية" ،وبخاصة المجاورين لمقر "اصطفى اوسى" ،أو الدالمين ضلمنيًا لله ،وتفضليلهم التيلار
المرشح المنافس "السيسي" ،ان قبيل "تأثير قوة الرأي العاا".



الوفد

الصحيفة إلتزاات سياسة الحزب الدالمة والمؤيدة لترشح لبد الفتاح السيسي لفترة رئاسلية ثاايلة ،وكلاات اوقلل
تناون بين لينة البحث لتكرار اوضولات اتعلقة باناتخابات ،بالنسبة للعدد اإجمالي لصفحات العدد (.)%40
التمللدت الصللحيفة للى اولبللار الجللاهزة ،الللواردة إليهللا ان بيااللات المللؤتمرات ،والجهللات المنظمللة ،ثم للى
اقانت الرأي.
تكاد أن تكلون الصلحيفة قلد للت ان تنلاول سليرة المرشلح اصلطفى اوسلى أو الدلايلة لله ،كملا أاهلا للت ان
اإلماات للتصويت أو للمرشحين.
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الرتف لاوطراف الثاإوية في العملية انإتخابية:
اليوات المسلتة

للت اولداد المتناولة كعينة للبحث (اوهراا واولبار والمصري اليوا والوأن والوفد) ،ان ذكر ألبار صلادرة
لن القوات المسلحة ،في سلياا العمليلة اناتخابيلة ،سلوى ان اولبلار الصلادرة لن الجهلات اوانيلة ،في سلبيل
التنسيق المشترك لتأاين اناتخابات.

لوارة الداخإلية

ً
اوهرام :احتوى العدد للى صفحته الثالثة ،حوارا ا و ير الداللية لمجللة اوهلراا العلربي،
بعنوان "حق شهداء الشرأة والجيش لن يضي " ،وتضلمن الحلوار فقلرة لن ترتيبلات اللو ارة لتلأاين
سير العملية اناتخابية.
اوخإبار :للبر لن اتابعلة وتغطيلة و يلر الدالليلة لخطلة تلأاين العمليلة اناتخابيلة ،ان بيلان
الو ارة المعمم لن انجتماع ا قيادات الداللية.
المرري اليوم :تناول العدد أيضًا اجتملاع اللو ارة برئاسلة اللو ير ،تحت لنلوان "الدالليلة:
تنسيق كاال ا القوات المسلحة لتوفير اناخ آان للنالبين".
الوطن :المااشيت اوول واوكبر ان الصفحة المخصة لتغطية اناتخابات ،جاء أيضلًا لتغطيلة
اجتمللاع الدالليللة ،وحمللل لنللوان "و يللر الدالليللة :اقللار اناتخابللات تحت حمايللة التللدلل السللري "،
واستعراض الو ير ا قيادات الداللية للخطة اوانية الموضولة.
الوفد  :وضعت لبر اجتماع الو ير للترتيب لتأاين اناتخابات الرئاسية ،في صدارة الصلفحة
اوولى ،وبالمااشيت اوحمر وصورة لمجتماع اواني.

التكوومة لالبرلمان

اوهرام  :للى الصفحة الخااسة ،الخلبر اوول لمحافلظ اطلروح في الؤتمر صلحفي ،بعنلوان
"جمي المقار اناتخابية في المدن الحدودية جاهزة".
اوخإبييار :للى الصللفحة السادسللة ،حللوار ا ل رئيس لجنللة الشللئون العربيللة بمجلس النللواب
البرلمااي ،وإلماه لدلمه للمرشح والرئيس الحالي لبد الفتاح السيسي.
المرييري اليييوم  :الموضللوع اوكللبر بصللدر الصللفحة الرابعللة ،بعنللوان "المحافظللات تكث ل
استعداداتها لماتخابات الرئاسية"
الوطن :لالية.
الوفد :لالية
-

الجهات اليضائية لالنيابات

اوهرام  :شلمل العلدد حلوار ال الائب رئيس هيئلة النيابلة اإداريلة حلول اشلاركة الملرأة في
اناتخابات لحفظ المكتسبات والحقوا السياسية.
اوخإبار :لالية.
المرري اليوم :لالية.
الوطن :لالية.
الوفد  :لبر بالصفحة الثالثة لن بدء تسكين القضاة المشرفين للى اناتخابات الرئاسية وبداية
الصمت اناتخابي وتوق حممت المرشحين.
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رجاا الدين

اوهرام  :لبر بالصفحة الثالثة لن دلوة البابا تواضلروس ،المصلريين ،للمشلاركة بكثافلة في
اناتخابات ،وذلك أثناء العظة اوسبولية.
اوخإبا ر :أ) حوار للى صفحة كاالة ا شيخ اشاريخ الطرا الصوفية ،والحللديث لن الكتلللة
التصويتية وتبلاع الطلرا الصلوفية في اصلر ،وتصلريحه بلأن السلواد اولظم سليؤيد السيسلي .ب)
العدد الديني ولبار الجمعة ،أقرد اوضولين ،اوول واوكبر حول الواجب الديني والوألني للمشلاركة
في العملية اناتخابية ،وللى ان الدلاية وي ان المرشحين //والثااي اقال رأي بعنللوان "ال َكل واوبكم
والنتائج المحسواة" ،لن التكاسل لن التصويت ،وكذلك للى ان الدلاية وي ان المرشحين.
المرييري اليييوم :لللبر ضللمن اللل بعنللوان اصللر تنتخب رئيسللها ،لن تصللريح البابللا
تواضروس "أحد المرشحين سيكتسح اناتخابات لكن المشلاركة واجب ،والتصلويت اثلل الحلرب للى
الجبهة ون تصدقوا اوكاذيب" ،وذلك في سياا تغطية العظة اوسبولية للكنيسة.
الوطن :لالية.
الوفد :لالية.
-

الشخريات العاومة

اوهرام  :في المل الخاص باناتخابات الرئاسية ،للى الصلفحة الرابعلة ان العلدد،ل للبر لن
الدكتور اصطفى الفقي في تصريحات لاصلة للجريلدة ،بعنلوان "السيسلي بطلل المرحللة وااتصلر في
النص اوول ان المعركة"  //أيضا في افس الصفحة ،لبر بعنوان "بطمت اصر الرياضيات يؤيللدن
الللرئيس" ،لمل احتفاليللة بمناسللبة ليللد اوا بللالو ارة  //واقللال فللاروا جويللدة لن لمليثللة تصللويت
المصريين في الخارج ،والدلاية الضمنية ناجا ات الرئيس السيسي.
اوخإبار :العدد شمل للى الصفحة السادسة ،حوار ا و ير الخارجية اوسبق احمد العرابي،
لتقللييم المشللهد اناتخللابي ،ودور اصللر لمل الفللترة الماضللية للى المسللتويين اإقليمي والللدولي،
والتوقعلات المسلتقبلية  //أيضلا التقريلر المفلرود للى الصلفحة الدينيلة،ل لن وجوبيلة التصلويت دينيلُا،ل
تناول تعليقات وآراء كل ان الدكتور أحمد احمود كريمة ،أسلتاذ الشلريعة اإسلماية بجااعلة او هلر،
والدكتور لبد الراضي لبد المحسن ،أستاذ الفلسفة اإسماية ولميد كليلة دار العللوا بجااعلة القلاهرة،
والدكتور أحمد لبده لوض ،أسلتاذ الشلريعة اإسلماية بجااعلة كفلر الشليخ ،واللدكتور احملد احملود
الجبة ،لضو هيئة التدريس بجااعة او هر.
المرري اليوم :لالية.
ال ييوطن :للى الصللفحة الثاانللة ،اللل لللاص لن اناتخابللات الرئاسللية ،تقريللر بعنللوان
"سياسيون :المتابعة الدولية تقط احاونت التشكيك" ،والحلديث ال المستشلارة تهلااي الجبلالي -الائب
رئيس المحكمة الدستورية اوسبق ،والدكتور إكراا بدر الدين -أستاذ العللوا السياسلية بجااعلة القلاهرة،
والدكتور أارا فهمي -أستاذ العلوا السياسية بجااعة القاهرة.
الوفد :الصفحة الرابعة المخصصة لتغطيلة اناتخابلات ،جلاء الموضلوع اوول واوكلبر بهلا،
لن الدلاية لللنزول إلى اناتخابلات والتصلويت ،ان المستشلار بهلاء اللدين أبلو شلقة -السلكرتير العلاا
لحزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان //.الموضوع الثلااي لن الؤتمر البرلملااي
لبد الرحيم للي لتأييد المرشح لبد الفتاح السيسي ،وحث المواأنين للى النزول لماتخابات ،وتضمن
الموضوع دلاية كل ان المطرب للي الحجار والرياضلي واإداري بالنلادي اوهلي لبلد العزيلز لبلد
الشافي لنفس المرشح بنفس المؤتمر.

المنظمات الدللية لالتيوقية

اوهرام  :للى الصفحة الخااسة المخصصة لملل لن تغطيلة واتابعلة اناتخابلات ،للبر لن
"الجااعة العربية تؤكد انلتزاا بالحرفية والحيادية في اتابعة اناتخابات".
اوخإبار :لالية.
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المرري اليوم  :للى الصلفحة الرابعلة المخصصلة لتغطيلة اناتخابلات تحت لنلوان "اصلر
تنتخب رئيسها" ،الخبر اوول بالصفحة لن "انتحاد اإفريقي والكوايسا يشاركان في المراقبة".
الوطن :لصصت الصحيفة الفها الخاص لن اناتخابات الرئاسية ((كاا ً
م)) ليحمللل لنللوان
"اسباا الرئاسة :المجتم الملداي لين الملواأن لمراقبلة اناتخابلات" ،وجلاءت لنلاوين الموضلولات
دالل المل كالتالي )1ل  71جهة تراقب اناتخابات وحقوا اإاسلان انسلق بين المنظملات والوأنيلة،
 )2سياسلليون :المتابعللة الدوليللة تقط ل احللاونت التشللكيك في اناتخابللات )3 ،اتطولللون شللباب:
انسللتحقاقات الدسللتورية بتعلمنللا سياسللة )4 ،رئيس المسللكواية لحقللوا اإاسللان :انظمللات اشللبوهة
تحاول اإساءة لسمعة اصر وكأن بينها وبين الدولة ثأر شخصي.
الوفد  :الخلبر اوللير بالصلفحة الرابعلة المخصصلة لمتابعلة اناتخابلات ،بعنلوان "اوحلزاب
وانظمات المجتم المداي تض اللمسات النهائية لماتخابات الرئاسية".

اللجنة العليا للإتخابات

اوهرام :لالية.
اوخإبار :الخبر اوول واوكبر للى الصفحة الخااسة المخصصة لماتخابات ،بعنللوان "الهيئللة
الوأنية :القضاة يتسلمون أوراا انقتراع اليوا وغدا الصمت اناتخابي.
المرري اليوم :لالية.
الوطن :لالية.
الوفد  :المااشليت اوول أللى الصلفحة اوولى (الواجهلة) ،بالخلط العلريض والللون اوحملر،
تنويلله لموضللوع دالللل العللدد،ل بعنللوان "الوأنيللة لماتخابللات :بللدء تسللكين القضللاة المشللرفين للى
الرئاسية" ،ودالل العدد "اليوا بدء الصمت اناتخابي وتوق حممت المرشحين.

النيابات لالهيئات

اوهيرام :الصلفحة الرابعلة المخصصلة لماتخابلات ،للدة ألبلار" )1 ،العلاالون بالصلحافة
والطبالة واإلما يؤكدون اشاركتهم في اناتخابات الرئاسية" و"كلرا جلبر :الدوللة تسلتمد قوتهلا ان
العمال..سليم :اصر تخطت الصعاب بقيادة السيسي"" )2 .واقابات المحلااين والمهندسلينل والفمحين
تعلن دلمهللا للللرئيس"" )3 .واتحللاد الجمعيللات يللدلو الجمللاهير للمشللاركة"  //الصللفحة الخااسللة
المخصصة لماتخابات ،لبر بعنوان "غرفلة لمليلات لالميلة لماتخابلات بنلادي المراسللين اوجلااب"،
لن استعدادات الهيئة العااة لمستعماات لماتخابات.
اوخإبار :بالصفحة الخااسة المخصصة لمتابعة اناتخابات )1 ،لبر كبللير بالصللورة بعنللوان
"حشود العاالين بالبترول تؤيد السيسي ان حقول قارون وتلدلو للمشلاركة" )2 .للبر ثلااي صلغير،
بعنوان "انستعماات :غرفة لمليات للمراسلين اوجااب".
المرري اليوم :لالية.
اليوطن  :الخلبر الثلااي بمسلاحة كبليرة وبلار ة ،للى الصلفحة الرابعلة المخصصلة للتغطيلة،
بعنوان "واستعدادات اكثفة لماسبيرو والفضائيات لتغطية اناتخابات الرئاسلية" ،حلول تغطيلة الجهلات
اإلماية للعملية اناتخابية.
الوفد :لالية.
-

اوحزا

اوهرام  :للى الصفحة الرابعة بالمل المخصص لتغطية اناتخابات" )1 ،اللؤتمر جمللاهيري
لحزب اسلتقبل وأن بأسليوط" ،للحث للى المشلاركة في النتخابلات الرئاسلية ،وللى ان الدلايلة وي
ان المرشحين" )2 .واسيرة لحزب المؤتمر بالمنصورة لدلم السيسي".
اوخإبار :لالية.
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المرري اليوم :لالية.
الوطن :لالية.
الوفد  :لصصللت الصللحيفة الحزبيللة ولسللان حللال حللزب الوفللد الللدالم للمرشللح لبللد الفتللاح
السيسي ،اساحات اتنولة للحديث لن اناتخابات )1 ،دلاية سلكرتير الحلزب المستشلار بهلاء اللدين
أبو شقة لجماهير للنزول إلى اناتخابات )2 .تغطيلة الؤتمر البرلملااي لبلد الحليم للي ضلمن حمللة
المرشح لبد الفتاح السيسي )3 .وتصريح اللواء احمود الحسيني -أاين الوفللد ،لن فتح اقلرات الوفلد
أوال أياا اناتخابات وغرفة لمليات للمراجعة.
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الفرل الثالث :المؤشرات الكيفية لتتليل صورة المرأة في التغطية الرتفية
للعملية انإتخابية
اوهرام

للى الصفحة الرابعة ،للبر بعنلوان "بطمت اصلر الرياضليات يؤيلدن اللرئيس" ،وإلماهن
تأييد المرشح لبد الفتاح السيسي ،لمل احتفالية لتكريم اواهات بالو ارة.
أفردت الصحيفة حواراً ا المستشارة اجوى صادا -اائب رئيس هيئة النيابة اإدارية ،تحت
لنللوان "اشللاركة المللرأة في اناتخابللات تحفللظ الحقللوا والمكتسللبات" ،تنللاولت الصللحيفة فيلله دلللوة
"صادا" للمرأة للنزول للتصويت ،وسؤال لن إاصاف اللرئيس السيسلي للملرأة بشلكل للاا ان وجهلة
اظر المستشارة ،وألب "اجوى صادا" –كواها إارأة -ان الرئيس في المرحلة المقبلة.

اوخإبار

استضافة الجريدة لشباب حملة "يم سيسي" ،شمل استضافة فتاتين (المتحدثة اإلمايلة باسلم
الحملة -أسما رؤوف ،وانسقة شمال القاهرة -يمنى ابراهيم) ،بجااب  3شباب.
المقال التولوي المخصص للحديث لن اناتخابات دالل العدد الديني ،بعنوان "ال َكل ّل واوبكم
والنتائج المحسواة" ،بقلم ألفت الخشاب ،ودلوة للنزول للتصويت ولدا التكاسل أو التواكل.
اقال صفحة الرأي (ان بين  3اقانت تنلاولت الحلديث لن اناتخابلات الرئاسلية) ،جلاء بقلم
فاتن لبد الحميد ،بعنوان "صوتي وصوتك للوأن" ،وإلماها الطاء صوتها للمرشح والرئيس الحللالي
لبد الفتاح السيسي.

المرري اليوم

لمود بأللى يسلار الصلفحة الرئيسلية ،لمقلال رأي للكاتبلة سلحر الجعلارة ،ال تنويله بتكمللة
المقال للى الصفحة الل  12دالل العدد ،بعنوان "رأي ..السيسي اإاسان".

الوطن

اهتمت الصحيفة بوض الصورة الرئيسلية للملل المخصلص للى الصلفحة الثاانلة ،لمتابعلة
وتغطية اناتخابات الرئيسية ،لل"سيدة تحمل بطاقةتصويتية أااا صندوا انقتراع".
للى افس الصلفحة ،لجلأت الصلحيفة إلى انسلتعااة بلرأي وتصلريح ان المستشلارة "تهلااي
الجبالي" ،ا وض صورتها ،للتعليق أو ً
ن للى المتابعة الدوليلة للى اناتخابلات ،تمهللا في اللترتيب،
انستعااة بأثنين ان اوساتذة بكلية السياسة وانقتصاد بجااعة القاهرة ،للتعليق وإبلداء اللرأي للى افس
الموضوع.


-

الوفد
لالية.
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الفرل الرابع :المؤشرات الكيفية لتتليل التغطية الرتفية للبعد الطائفي في
العملية انإتخابية
بشكل لاا ،ابتعدت الصح تمااا سواء في تغطيتها كاالة أو ان لمل العينة احل البحث ،لن اللعب للى وتر
البعد الطائفي في الحشد للعملية اناتخابية ،إن أن أغلب الحديث جاء في سياا "أاااة الصوت وإبداء الرأي فيما
يتعلق بمستقبل المجتم والوأن" ،والمحاسبة اإلهية لكتمان الشهادة ،واا إلى ذلك.

اوهرام

أبر العدد في اوضوع وحيد ،دلوة بابا الكنيسلة المصلرية لجملوع المصلريين ،لللنزول إلى
المشاركة في اناتخابات ،وذلك لمل التغطية اإلماية للعظة اوسبولية التي يلقيها بشكل انتظم.

اوخإبار

أفردت الصحيفة للى صفحة كاالة ،حوار ال شليخ اشلايخ الطلرا الصلوفية ،اللدكتور لبلد
الهللادي القصللبي ،والحللديث لن العمقللة بين التصللوف والسياسللة ،والكتلللة التصللويتية وتبللاع الطللرا
ً
ارشلحا
الصوفية ،وتصريحه المستخدا كعنوان بحجم كبلير ونفت داللل جسلم المحتلوى" ،ن افلرض
رئاسيا للى أتبالنا..والمشاركة اهمة ألمقيا وشرليا".
أيضلًا تحديلد اوضلولين داللل العلددل اللديني ليلوا الجمعلة ،كمهملا لم يتوجله لمرشلح بعينلهل
وسلللك اسلللك التوليللة واإرشللاد ،انهم الموضللوع اوكللبر واوول للى الصللفحة ،ويحمللل لنللوان
"المشللاركة في اناتخابللات الرئاسللية واجب ديللني ووأللني" ،وتقريللر جم ل آراء  4ان رجللال الللدين
اإسماي ،الذين أفادوا بأن "التخل لن المشاركة افسدة واحتاج إلى تفعيل القيم اإيجابية".
أيضًا اقال الرأي للى افس الصفحة ،بعنلوان "الكلل واوبكم والنتلائج المحسلواة" ،والحلديث
لن لدا التقالس وانتكال للى اخلرين.
الصفحة اوليرةن والمخصصلة بالكاالل إلمن اباشلر الدفوع اوجلر ،لتأييلد المرشلح لبلد
ُ
َُ
ُ
ُ
َ
ال َملوا َف َسَي َرىل اهل َل َملك ْم
الفتاح السيسي ،بدأت باخية القرآاية الكريمة  :بسم اه الرحمن الرحيم " َوق ِلل ْ
ون" صدا اه العظيم.
َو َر ُسولُ ُه َو ْال ُم ْؤ ِاُن َ

المرري اليوم

المل الخاص للى الصلفحة الرابعلة ،لصلص للبر في اسلاحة بلار ة ،ال صلورة ،لعظلة
البابا تواضروس اإسبولية ،ودلوته للنزول للتصويت في اناتخابات ،وحمل الخللبر لنواالًا لمللد إلى
الحشد للى لنصر ديني ،بقول "البابا تواضروس :أحد المرشحين سيكتسلح اناتخابلات لكن المشلاركة
واجبة" ،و"التصويت اثل الحرب للى الجبهة ون تصدقوا اوكاذيب".
اقلال اللرأي للى الصلفحة اللل  ،13بعنلوان "لليلك ي اللرئيس" ،تنلاول فكلرة "للدا تأليله
الرؤساء" ،ان لمل اإفراط في المديح أو انلتقاد بعلدا لطلأهم ،واسلتنكاره لملا تم تداولله في الفلترة
اوليرة ان بعض المشايخ واوساقفة كبار السن ،ان لينة "إاه ارسل ان لند اه" ،و"إاه اثل ابي اه
اوسللى" ،وغللير ذلللك ان اووصللاف الللتي ن تليللق ن باولوهيللة ون بالرجللل ،للى حللد وصل كللاتب
المقال.
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الوطن

الحلوار ال الملدير التنفيلذي للمنظملة المسلكواية لحقلوا اإاسلان ،للى تماالا ان الحشلد أو
استخداا إشلارات ذات صلبغة دينيلة ،أو الدلايلة الضلمنية أو الصلريحة لمرشلح بعينلة،ل وجلاء العنلوان
اوول والتمهيدي للموضوع للى لسان ادير المنظمة" :سنؤدي لملنا بعيداً لن أي توجهات سياسية".



الوفد

الوحيدة التي جاءت تغطيتها اتضمنة لحشد للى أساس أائفي واسلتخداا اللدين في الدلايلة لمرشلح ،وذللك للى
لسان أشخاص شملتهم التغطية اإلماية.
تغطية العدد للى صفحته الرابعة لفعاليلات انسلتعدادات لماتخابلات الرئاسلية ،شلملت فقلرتين في للبر "الؤتمر
البرلمااي لبد الرحيم للي للدلاية للمرشح لبد الفتاح السيسي" ،اوولى لل"سيد لمارة -وكيللل و ارة اووقللاف"،
وتصريحه :إن اه إذا أحب لبداً ر قه ان حيث ن يعلم ،واه أحب السيسي والتاره لحكم اصر.
والثااي للى لسان القمص سلوان كري -كاهن كنيسة الدقي ،والذي قال :إن يللد اإرهلاب لم توجلله إلى الكنيسللة
فقلط ،بلل إلى المسلجد ،واحن في سلفينة واحلدة اسللمين واسليحيين اعيش حلوهلا وارهلا ،اؤكلداً :ن أقل اخن
وألب ان أي إاسان أن يؤيد السيسي وجل السيسي ،بل كي يؤيد اصر ان أجل اصر.
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الفرل الخاومس:ومدى اهتمام الرتف بعملية التثييف لالتوعية انإتخابية


اوهرام

للى العللددل تمااللا ان المحتللوى التثقيفي والتولللوي المباشلر إلما القللارئ بالعمليللة اناتخابيللة ،وجلاءت بعض
المعلوالات للى شلكل تصلريحات للمصلادر المسلتخداة داللل الموضلولات المختلفلة ،سلواء ألبلار او تقلارير
اتابعة.



اوخإبار

افس الشيئ اتبعته الجريدة في للوها ان الموضولات المخصصة للتولية المباشرة باناتخابات الرئاسلية ،ولكن
وردت بعض المعلواللات ضللمن سللياا اولبللار الللواردة لن الهيئللة الوأنيللة لماتخابللات الرئاسللية ،فيمللا يتعلللق
باإجراءات المتخذة لمستعدادات لتصويت اصريو الدالل.
لاض) ،وتلقي كش ل
المعلواللات شللملت ألللداد القضللاة المشللاركون في اإشللراف للى اناتخابللات ( 18620قل ٍ
بأسماء المشاركين بالخارج لحذفهم ان كشوف الدالل ،وقرار الهيئة وض المسميات القديمة للمراكز اناتخابيللة
إلى جااب المسميات الجديدة؛ فيما يتعلق بأسماء المدارس التي جرى تحويلها اؤلراً.
أيضا التقرير الوارد ضمن العدد الديني ،وتولية باوهمية الدينيةل -ان انظور إسللماي -للمشلاركة في المسللئولية
المجتمعية وإبداء الرأي ولدا كتم شهادة الصوت ،وأهمية تفعيل القيم اإيجابية.



المرري اليوم

الصفحة المخصصة لتغطية اإاتخابات الرئاسية تحت لنلوان "اصلر تنتخب رئيسلها" ،شلمل الموضلوع اوكلبر
بها لن "المحافظات تكث استعداداتها لماتخابات الرئاسية" ،تغطيلة نجتملاع كلوادر للدة احافظلات ،وصلورة
نجتماع احافظ شلمال سليناء لبحث انسلتعدادات لماتخابلات الرئاسلية ،وللرض وللدادل اللجلان بكلل احافظلة،
ولدد اوصوات اناتخابية.
إن أن لدد الصحيفة للى ان الموضولات المباشرة المخصصة للتولية والتثقي



بالعملية اناتخابية.

الوطن

اافردت الصحيفة بوض اعلواات هااشية ضمن سياا الموضولات المقداة ،بألداد ارتبطة بالكتللل التصللويتية
واللجان اناتخابية ،وأرقاا ارتبطة ببرااج المرشحين للسباا الرئاسي ،واقتباسات إيضاحية أيضًا.
اإيضاحات جائت للى الصفحة الرابعة كالتالي:
تأاين اناتخابات 7 :أفراد شرأة برئاسة ضابط لتأاين المقر اناتخابي الرئيسي 5 //اراكللز
ااتخابية يتم اشر اجمولة قتاليلة اتحركلة في احيطهلا 200 //ألل ضلابط واجنلد لتلأاين اناتخابلات
الرئاسية.
 15اليون لاال غير الؤان لليهم ،أالر "السيسلي" لهم بشلهادة "أالان" حسلب احملد وهب
اه ،وكيل القوى العاالة بالبرلمان.
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حلول او اات :أريد أن أحسن دلل المواأن المصري ،وهذا اا أرحته ان لمل براااجي
اناتخلابي ،أن أ يلد دللل الملواأن لمل فلترة قصليرة ان لمل الرأسلمالية الوأنيلة وتنميلة اوسلهم
واحول أاوراً كثيرة إلى فكر جديللد لمل
وتداولها ،فالموضوع يحتاج لقرار ولشخص ينفذ هذا القرار،
ّ
فترة وجيزة ،ان لمل إتاحة الفرصة للشباب وإلطائهم الكية وأسهمًا وليس ارتبًا" .اوسللى اصللطفى
اوسى – المرشح ناتخابات رئاسة الجمهورية ."2018
وجائت للى الصفحة الثاانة في المل

الخاص لماتخابات الرئاسية كالتالي:

 376لجنة لااة و  12706لجان فرلية تستقبل النالبين إجراء انقتراع الرئاسي.
دلوا المقاأعة :أاا هنا اتحدث كمصري ،ودللوات المقاأعلة لطلأ كبلير ،وقلد رصلدااها ان
لمل اتابعتنا لماتخابات البرلمااية في اصر  2015وهلو للزوف المصلريين باللدالل والخلارج لن
المشاركة ،وآلية اناتخابات هي للتعبير لن رأي المواأن في المرشلحين ،لكن للدا المشلاركة يقضلي
تمااا للى الحق في النقد" .أيمن اصري – المدير التنفيذي للمنظمة المسكواية لحقوا اإاسان".
وللى الصفحة التاسعة ،والتي رصدت اوجزاء في احيط المقرين اناتخابيين لكم المرشحين ،قبللل أيللاا ان فتح
أبواب لجان اناتخابات الرئاسية ،جاءت المعلواات انيضاحية كالتالي:
ااتخابات :2018ل  59078138االبًا لهم حق التصويت في اللدالل والخلارج  //تبلدأ فلترة
الصمت الدلائي الثااية يوا  24اارس قبل يواين ان ااطما اناتخابات بالدالل  //تنطلق اناتخابلات
بالدالل يوا  26اارس ان التاسلعة صلباحا وحلتى التاسلعة اسلا ًء بكافلة المحافظلات للى الدار ثمثلة
أيللاا  //لللدد المراكللز اناتخابيللة  10989اركللزاً  //لللدد القضللاة المشللرفين للى سللير اناتخابللات
ً
قاضيا و  110آنف اوظ إداري يشرف للى العملية اناتخابية  //إجمالي لدد النالبين في
18620
العاصمة القاهرة  ،4709843وفي اإسكندرية  // 3834698تنتهي لمليلة الفلر يلوا  29الارس،
وترسل احاضر اللجان الفرلية للجان العاالة ،وقلرارات اللجنلة العاالة بشلأن جميل المسلائل المتعلقلة
بعملية انقتراع.



الوفد

للى العللدد تمااللا ان الموضللولات الموجهللة لصللالح تثقي ل وتوليللة القللاري بالعمليللة اناتخابيللة ،وااحسللرت
المعلواات في الخبر المخصص لتغطية بيان الهيئة الوأنية لماتخابات ،حول القضاة المشاركون وأللداد اللجلان
والكتل التصويتية بكل احافظة.
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