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 سعر لتر البنزين في اليابان 15
ش دولة في العالم  دوالر، مفي
 عندها البنزين أغلى من اليابان،
قيسوا بقى األسعار على كدا

 أحمد موسى
إعالمي

إعالميون

لم يصل سعر لرت البزنين يف اليابان إىل 15 أو 18 دوالر. ويبلغ 
متوسط سعر لرت البزنين العادي يف اليابان 138 ين ياباين، أي ما 

يعادل 1.30 دوالر فقط، أي متوسط 21 جنيه مرصي.  

ترصيح أحمد موىس جاء خالل تقديمه برنامجه "عىل مسئوليتي"، 
المذاع عىل "صدى البلد". 

https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-
tos/a.396686941120054/494451478010266/?type=3&theater

من التصحيح 



 محمد الصغير
مستشار وزير األوقاف األسبق

سياسيون

لم تصل تكلفة ترميم المعبد اليهودي باإلسكندرية، إىل 270 
مليون جنيه، وإنما بلغت التكلفة 67 مليون جنيه، وفقًا لما رصح 

به وزير اآلثار، خالد العناين، يف مارس 2019. 

ترصيح محمد الصغري جاء خالل تغريدة له عىل "تويرت". 

https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-
tos/a.396686941120054/493416401447107/?type=3&theater

من التصحيح 



  محمد ناصر
إعالمي

اعالميون

لم تصدر ترصيحات حكومية تشري إىل إعداد مرشوع قانون جديد 
خاص بالمعاشات، خاصة أن القانون الحايل أقره مجلس النواب، 

منتصف الشهر المايض. 
ووفقًا لهذا القانون الجديد، فإنه يتوقف رصف المعاش يف حالتني:  
األوىل: االلتحاق بأي عمل والحصول منه عىل دخل صاف يساوي قيمة 
المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه 

الفرق يف تاريخ التحاقة بالعمل ثم يف يناير من كل سنة. 
الثانية: مزاولة مهنة تجارية أو غري تجارية منظمة بقوانني أو لوائح  مزاولة مهنة تجارية أو غري تجارية منظمة بقوانني أو لوائح 
لمدة تزيد عىل خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق يف 

رصف المعاش يف حالة ترك مزاولة هذه المهنة، اعتبارًا من أول الشهر 
التايل لتاريخ ترك المهنة. 

ونفت وزارة التضامن االجتماعي، مؤخرًا، ما أثري حول وقف المعاش، ونفت وزارة التضامن االجتماعي، مؤخرًا، ما أثري حول وقف المعاش، 
وقالت إنه ال يجوز حرمان صاحب المعاش من معاشه أو إيقاف رصفه 

بأي حال من األحوال، وأن الحالتني السابقتني ترسيان عىل غري 
المستحقني من (الورثة)، مثل االبن الذي يلتحق بعمل، إذ يتم إيقاف 
رصف نصيبه، ويرصف هذا النصيب إلخوته المستمرين يف المعاش. 
ترصيح محمد نارص جاء خالل تقديمه برنامجه "مرص النهاردة"، 

المذاع عىل قناة "مكملني". 

https://www.facebook.comhttps://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-
tos/a.396686941120054/486028818852532/?type=3&theater

من التصحيح 



 تنظيم اإلخوان المجرمين في السنة السودة
 اللي التي تولوا  فيها الحكم كانوا حريصين
 على هدم  هذا الجهاز العمالق (جهاز أمن
 الدولة)، وبدأوا بحرق المقرات، وتفريغه من

 كافة قياداته واتفاقاته والمستويات
 اإلشرافية واإلدارية، ظنًا منهم إنهم بينهوا

عصر جهاز مباحث أمن الدولة لألبد  محمد نور الدين
مساعد وزير الداخلية األسبق

شخصيات عامة

وقعت أحداث اقتحام وحرق بعض مقرات أمن الدولة، يف شهر 
مارس 2011، وأصدر اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية آنذاك،  
قرارًا بحل الجهاز بكافة إداراته وفروعه ومكاتبه يف جميع محافظات 
الجمهورية، وإنشاء قطاع األمن الوطني، وذلك قبل تويل جماعة 

اإلخوان الحكم يف يونيو 2012. 

ترصيح محمد نورالدين جاء خالل مداخلة هاتفية أجراها مع برنامج 
"غرفة األخبار"، المذاع عىل "اكسرتا نيوز". 

https://www.https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-
tos/a.396686941120054/483155182473229/?type=3&theater

من التصحيح 



 فخري الفقي
مستشار سابق بصندوق النقد

شخصيات عامة

بلغت إيرادات قناة السويس يف األربع سنوات األخرية 21.6 
مليار دوالر، بمتوسط 5.4 مليار دوالر،  وليس 28 مليار دوالر 
بمتوسط 7 مليارات دوالر. وكانت إيرادات القناة يف العام المايل 
2018/2019 نحو 5.9 مليار دوالر، ويف 2017/2018 كانت 5.6 مليار 
دوالر، ويف 2016/2017 كانت 5 مليارات دوالر، ويف 2015/2016 

كانت 5.1، وذلك حسب مجلس الوزراء.  

ترصيح فخري الفقي جاء خالل مداخلة هاتفية بربنامج "مساء ترصيح فخري الفقي جاء خالل مداخلة هاتفية بربنامج "مساء 
 . dmc" المذاع عىل فضائية ،"dmc

https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-
tos/a.396686941120054/487549065367174/?type=3&theater

من التصحيح 



 صحيح آثارنا نادرة وعظيمة وال مثيل
 لها ومع ذلك كل السياح الذين زاروا
 كل آثار مصر العام الماضي 9 ماليين

سائح

  منتصر جابر
كاتب صحفي

إعالميون

وصل عدد السائحني إىل مرص عام 2018، نحو 11 مليونًا و346 
ألفًا و389 سائحًا، قضوا 121 مليونًا و497 ألفًا و447 ليلة سياحية، 
بزيادة تقدر بنحو 3 ماليني سائح، وذلك طبقًا لتقرير منظمة 
السياحة العالمية، الذي نرشته الهيئة العامة لالستعالمات. 

ترصيح منترص جابر جاء خالل مقاله "ديزين مرص وصناعة الرتفيه"، 
المنشور يف "الوفد". 

https://www.facebookhttps://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-
tos/a.396686941120054/491233414998739/?type=3&theater

من التصحيح 



 مكرم محمد أحمد
رئيس المجلس األعىل لتنظيم اإلعالم

إعالميون

منذ عام 2006 لم يصل معدل البطالة عىل أساس سنوي إىل 14%، 
وكان أقل معدل بلغه %8.7 عام 2008، أما أعىل معدل كان %13.2 عام 
2013، قبل أن يبدأ سلسلة من االنخفاضات وصلت إىل %9.9 بنهاية عام 

 .2018

ترصيح مكرم محمد أحمد جاء خالل استضافته بربنامج "حديث 
المساء"، المذاع عىل MBC مرص. 

https://wwwhttps://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-
tos/a.396686941120054/493841328071281/?type=3&theater

من التصحيح 



ش.. المتالعب باألرقام مهاب ممي

https://www.facebook.com/SaheehMasr/photos/a.39668694
1120054/488487108606703/?type=3&theater

التقارير



 كيف كذب اإلعالميون في
 قضية تعليق "البريطانية"
قنوات اإلخوان: صناعة الكذبرحالتها إلى مصر؟

https://www.facebook.com/SaheehMasr/photos/a.396686
941120054/493974121391335/?type=3&theater

 أحمد موسى

التقارير


