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 تعريف

مرصد اإلعالم المصري، نشرة يومية تتناول خالصات موجزة ألهم القضايا التي تناولتها 

وسائل االعالم المصرية )القومية، الحزبية، والخاصة( وكذلك المواقع االلكترونية 

 االجتماعي الرئيسة.وصفحات التواصل 

ويهدف المرصد لدعم صانعي القرار والباحثين والمهتمين بالشأن المصري، فيما 

يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية، واألوضاع العسكرية واألمنية واالقتصادية 

 واالجتماعية.
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 الملف المصري: النشرة اليومية

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 السياسة الخارجية:

 ـــــــــــــــــــــ

  السيسي يغادر الى لندن في زيارة تستغرق يومان

ايام  ومن  3غادر القاهرة صباح اليوم األربعاء السيسي متجها إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية تستغرق 

يتناول سبل تعزيز العالقات ” ديفيد كاميرون” لقاء ثنائيا مع رئيس الوزراء البريطاني  سيسيالمقرر ان يعقد ال

الثنائية فى مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية واألمنية فضال عن التشاور حول المستجدات اإلقليمية 

خالل الزيارة  سيسيلومن المفترض ان يلتقى ا وما تفرزه من تحديات وعلى رأسها تحدي اإلرهاب في المنطقة

 .لعسكري واألمني والتنسيق المشتركلمناقشة سبل تعزيز التعاون ا” مايكل فالون“بوزير الدفاع البريطاني 

 4/01/5102 األهرام

 

 فلسطينية األحد المقبل -قمة مصرية 

بالقاهرة قمة ثنائية مع نظيره الفلسطينى محمود عباس لبحث آخر يعقد السيسى يوم األحد المقبل 

 روكشفت مصادر رئاسية أن القمة تأتى فى إطار التواصل المستم التطورات الراهنة فى القضية الفلسطينية.

كما تأتى فى إطار الموقف المصرى الداعم للقضية الفلسطينية والحقوق  والتنسيق المشترك بين الجانبين

وأضافت المصادر أن القمة ستتناول بحث سبل دفع الجهود الدولية الرامية  ة للشعب الفلسطيني.المشروع

 .ت الدولية وقرارات األمم المتحدةللتوصل إلى تسوية دائمة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقا للمرجعيا

 4/00/5102 األهرام

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/451861.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131713/136/451719/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84.aspx
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 ديلي تليجراف: السيسي سيطالب كاميرون بإتمام مهمته في ليبيا للحيلولة دون تحولها إلى سوريا

الذي يبدأ زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة اليوم سوف  السيسيذكرت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية أن 

بإتمام المهمة التي بدأتها بالده في ليبيا للحيلولة دون تحولها  "ديفيد كاميرون"يطالب رئيس الوزراء البريطاني 

عن السيسي خالل مقابلة خاصة معها إنه يتعين  ونقلت الصحيفة في نسختها اإللكترونيةإلى "سوريا أخرى". 

 منذ أن الجميع دديا باتت "تشكل خطرا يهعلى كاميرون إتمام "المهمة" التي بدأها في ليبيا، محذرا من أن ليب

ساعدت بريطانيا قوات حلف شمال األطلسي )ناتو( في اإلطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي. واقترح السيسي 

خالل المقابلة أن تقوم بريطانيا ودول أخرى أعضاء في الناتو بمساعدة الشعب واالقتصاد الليبيين "ومنع 

 تدفق األموال واألسلحة" إلى المتطرفين.

 4/00/5102 بوابة االهرام

 مصر تسير على طريق الديمقراطية :"BBC"السيسى لـ

 حرية السياسية سيستغرق بعض الوقتأن مصر تسير على طريق الديمقراطية مشددا على أن إعطاء مزيد من ال السيسىأكد 

وإحنا اتكلمنا كتير عن التجربة بتاعتنا والممارسات الديمقراطية اللى  قائاًل:"أنا مش هدافع عن القانون  أنا هدافع عن الحالة

 احنا اتحركنا بيها رديت بأن تجربة احنا ماشيين فيها بنحقق فيها.. والنجاحات اللى احنا بنتمناها يمكن نكون لسه 

 ."محققنهاش

 4/00/5102 وم السابعالي

 التصدى للفكر المتطرف واإلرهابيين على رأس أولوياتنا :"BBC"السيسى لـ

متطرفة على كامل إن مصر تبذل جهودا مكثفة فى مواجهة عناصر تنظيم داعش والعناصر ال السيسىقال 

مضيفا: كلنا محتاجين تحديد أولويات المخاطر وهذه األولويات هى الفكر المتطرف والجماعات  األراضى المصرية

ردا على سؤال حول سبب  "BBC" اإلرهابية التى تتمدد وال تقل. وأضاف الرئيس السيسى فى حوار مع فضائية

وريا روسيا موجودة فى س عدم مشاركة مصر فى الضربات الجوية فى سوريا والعراق قائال: "الدنيا كلها موجودة

 فقوى التحالف بقيادة الواليات المتحدة األمريكية تعمل على مدار عام بمشاركة عدد كبير منوأوروبا أيضا،

 بل العراق وال أقول إن التحالف يخسر: ما هو حجم النجاحات التى تحققت فى سوريا وسيسيالدول. وتساءل ال

 .”مل لمواجهة هذا الفكر والجماعاتعييجب أن  الكلنحتاج إلى مزيد من الجهد 

 4/00/5102 اليوم السابع

http://gate.ahram.org.eg/News/790830.aspx
https://www.youm7.com/story/2015/11/4/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%80BBC--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9/2423363
https://www.youm7.com/story/2015/11/4/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%80BBC--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A/2423492
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 جزء من الشعب.. وأحكام اإلعدام لن ُتنفذ« اإلخوان»السيسي: 

والشعب هو من يقرر طبيعة الدور الذي يمكن أن  الشعب المصرياعة اإلخوان جزء من إن جم السيسي قال 

الموقع الرسمي للقناة،  ، نقله«بي بي سي»في حوار مع قناة  «السيسي»ماعة في المستقبل وأشار تلعبه الج

المئات من الذين ُحكم عليهم باإلعدام في القضايا المتعلقة باإلطاحة بمرسي لن تنفذ فيهم »إلى أن  األربعاء

ودافع السيسي، عن قوانين مكافحة اإلرهاب  حكام إما لكونهم حوكموا غيابًيا أو ألنهم سيستأنفون األحكاماأل

نريد بعض االستقرار، ولكننا ال نريد أن نحقق ذلك »التي سنتها الدولة المصرية في أغسطس الماضي، وقال: 

 «.بالقوة أو اإلكراه، بل نريد تنظيم وضبط المجتمع

 4/00/5102 المصري اليوم

 السفير البريطانى: المملكة المتحدة تواصل االستثمار فى الشباب المصرى

 ان المملكُة المتحدة افتتحت جولًة جديدة للتقديم على ِمنح« جون كاسن»أكد السفير البريطانى بالقاهرة 

وهو برنامج منح بريطانى بارز تموله وزارُة الخارجية البريطانية. وُتَقّدم  للقادة الشباب المستقبليين بمصر

وتوفر دعًما مالًيا لدرجات الماجستير العلمية التى تبدأ فى  ب البارزين ذوى القدرات القياديةالمنحُة للطال

شاًبا مصرًيا فى  01نجح  تحدة. وقال : فى العام الماضيالمبواحدة من الجامعات الرائدة بالمملكة  5102سبتمبر 

الفوز بمنح للدراسة فى جامعات المملكة المتحدة من خالل برنامج تشيفننج. وسيلتحق طالُب المنحة الجدد 

وأضاف أن  ألَف خريج من جميع أنحاء العالم. 44الناجحون بشبكة عالمية ألبرز الخريجين يبلغ قوامها أكثر من 

 إلطالق العنان لقدراتهم. المصري االستثمار فى الشباب ستواصل المتحدة المملكة

 4/00/5102 األهرام

 محمد سلطان يدعو الكونغرس لوقف المساعدات للنظام المصري

قدم إلى مصر، حتى تقوم األخيرة بتحسين أجواء الحريات دعا محمد سلطان، الكونغرس األمريكي إلى إيقاف المساعدات التي ت

ودعا في معرض شهادته أمام لجنة "توم النتوس" لحقوق اإلنسان التابعة لمجلس النواب األمريكي إلى قطع إعانات الواليات   فيها.

هناك أمامكم اليوم، أنا دليل واستطرد قائال: "بوقوفي  المتحدة عن مصر حتى تحسن األخيرة من ظروف حقوق اإلنسان داخلها.

 حي على أننا نمتلك النفوذ، ويمكننا استخدامه"، في إشارة إلى قدرة واشنطن في الضغط على مصر إلخراجه من السجن.

 4/00/5102 50عربي

http://www.almasryalyoum.com/news/details/838036
http://www.ahram.org.eg/News/131713/136/451723/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81.aspx
http://arabi21.com/story/870431/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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 «السيسي»لزيارة « العموم»ضة نواب سفير مصر في بريطانيا ينفي معار

عضوا بمجلس العموم البريطاني على استمارة  21نفى ناصر كامل، سفير مصر في بريطانيا، ما تردد عن توقيع 

 وأوضح ويطالبون فيها الحكومة بعدم استضافته. السيسي لبالدهمليعربوا فيها عن احتجاجهم على زيارة 

إلى توقيع هذه االستمارة  هناك نائبة معارضة في البرلمان البريطاني دعتأن  هاتفًيا لبرنامج "هنا العاصمة

وكشف "كامل"  في حين رفض الباقين التوقيع عليها. ارضينولكن لم يستجب لها سوى نائبين مع بالفعل

من أجل تشويه  لتي جلبوها من أطراف ودول معروفةعن صرف جماعة اإلخوان المسلمين العديد من األموال ا

مؤكًدا على وجود ترحيب من جانب بريطانيا لزيارة  النظام المصري في محاولة إلثبات قوتهم هناك صورة

أمام والتي ألقتها  الساداتزوجة  امل" أنه حضر كلمة جيهان الساداتوقال "ك السيسي المرتقبة غًدا األربعاء.

وشعورها عندما وجدت  سلمينخالل حكم جماعة اإلخوان المشهادتها عن حيث تحدثت  البرلمان البريطاني

 .ا يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبرقتلة زوجه

 4/00/5102 الشروق

 

 احتجاجات واسعة بانتظار السيسي خالل زيارته لبريطانيا

صحيفة "الغارديان" البريطانية إنه يتوقع أن يتجمع المئات من الناس في االحتجاجات التي ستنظم أمام قالت 

مقر رئيس الحكومة البريطانية في لندن، ضد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "الذي يتهم بارتكاب 

األربعاء، إن تحالفا عريضا من  وقالت الصحيفة في تقرير لها نشر كم كبير من انتهاكات حقوق اإلنسان".

المجموعات المصرية والبريطانية دعا إلى التظاهر مساء األربعاء، "حيث يتوقع حينها أن يصل قائد الجيش 

 ، مقر رئيس الوزراء".01السابق إلى المملكة المتحدة، وكذلك صباح الخميس عندما يجري محادثات داخل رقم 

 4/00/5102 50عربي

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04112015&id=c8fbb863-2d44-4b77-bfce-2180185d9c2f
http://arabi21.com/story/870444/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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 الشرطة البريطانية تتلقى طلبا رسميا العتقال أعضاء بوفد السيسي

محامين بريطانيين يمثلون حزب الحرية والعدالة تقدموا بطلب رسمي لشرطة "سكوتالند يارد" يطالبون قام 

االنقالب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي، والمقرر أن يصل فيه اعتقال أعضاء من الوفد المرافق لزعيم 

وقال مصدر مقرب من الفريق القانوني الذي يقوم بمالحقة السيسي  إلى بريطانيا األربعاء في زيارة رسمية.

" إن المحامين يستعدون للجوء إلى القضاء فورا في حال قامت الخارجية البريطانية بإصدار 50قضائيا لــ"عربي

حصانات مؤقتة" ألي من المرافقين للسيسي الذين يتم مالحقتهم، وهو األمر الذي حدث في شهر سبتمبر "

الماضي عندما قالت الشرطة البريطانية إن الخارجية منحت الفريق محمود حجازي "حصانة دبلوماسية مؤقتة" 

 حالت دون اعتقاله خالل زيارة استمرت في ذلك الحين أربعة أيام.

 4/00/5102 50عربي

 

 

 استياء أمريكى أوروبى من نتائج انتخابات تركيا

زب فوز حأعربت الواليات المتحدة وأوروبا عن قلقهما إزاء العملية االنتخابية فى تركيا التى أسفرت عن 

ضة رواتفقتا على أن عملية االقتراع شابتها عمليات قمع وإسكات لألصوات المعا باألغلبية« العدالة والتنمية»

ونقلت وكالة األنباء الفرنسية  «غير عادلة»، وأن النتائج التى أسفرت عنها للرئيس رجب طيب أردوغان وحزب

تبدى قلقا عميقا »طن قوله إن الواليات المتحدة المتحدث باسم البيت األبيض فى واشن "جوش إيرنست"عن 

ى ف «فا للضغط والمضايقة خالل الحملةمن أن وسائل اإلعالم والصحفيين الذين ينتقدون الحكومة كانوا أهدا

نقلت وسائل إعالم محلية تركية عن مراقبى  وأوروبيا خاباتإشارة إلى الحمالت االنتخابية التى سبقت هذه االنت

 .فترة التى سبقت إجراء االنتخاباتوالتعاون فى أوروبا قولهم إن  أعمال عنف شوهت المنظمة األمن 

 4/00/5102 األهرام

http://arabi21.com/story/870413/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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 والحرب فى سوريا حادث الطائرةالكرملين يرفض الربط بين 

متحدث باسم الكرملين أنه من غير المناسب الربط بين استراتيجية موسكو العسكرية فى سوريا ونتائج الكد أ

ونقلت وكالة «. مختلفان تماما»وشدد على أن األمرين  فى تحطم الطائرة الروسية فى مصر التحقيق

 .هناك عدد هائل من التكهنات بالنسبة لهذه األمور:«الروسية عن المتحدث قوله للصحفيين « سبوتنيك»

 4/00/5102 األهرام

 االقتصاد المصرى قادر على مواصلة النمو«: موديز»

للتصنيف االئتمانى باإلصالحات االقتصادية بمصر متوقعة استمرار تحسن أداء االقتصاد المصرى خالل « موديز»أشادت وكالة 

فيما يعد شهادة دولية جديدة « 3بي» ن الوكالة التزال تمنح االقتصاد المصرى درجة مستقر عند تقييم الفترة المقبلة، خاصة أ

وذكرت الوكالة فى تقريرها ، إن معدل االقتصاد، الذى تستهدفه مصر خالل العام المالى الحالى  تؤكد قدرته على مواصلة النمو

 يستمر أن أيضا الوكالة وتوقعت. المصرى االقتصاد قدرات من يعزز مما %4٫2أكثر من المتوقع خالل العام الماضى عند  %2بنحو 

 المقبلة. شهرا 00 إلى 05الـ مدى على ملحوظ بشكل النمو

 4/00/5102 األهرام

 دول 7إيقاف حملة الترويج لمصر فى 

قال محمد عبدالجبار، رئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة أنه تم إرجاء بدء انطالق الحملة 

الترويجية لمصر فى عدد من األسواق العالمية، منها روسيا، وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وجمهورية التشيك 

ط الطائرة الروسية يوم السبت الماضى وأوكرانيا وبولندا، حتى تتضح المالمح والتفاصيل الدقيقة لحادث سقو

فى سيناء، مشيرا إلى أن الحملة انطلقت بالفعل مع فاعليات المعرض الدولى للسياحة والمعروف ببورصة 

atm. 

 4/00/5102 الشروق
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