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حلمي النمنم
وزير الثقافة األسبق

شخصيات عامة

يف حكمها، قضت محكمة جنايات القاهرة بسجن الرئيس الراحل 
محمد مريس، 20 عامًا، يف قضية "أحداث االتحادية"، عن تهمتي 

"استعراض القوة والعنف والقبض واالحتجاز والتعذيب"، وبرأته من 
تهمة القتل العمد. 

وقالت المحكمة يف حيثيات حكمها أنها استندت يف الرباءة إىل وقالت المحكمة يف حيثيات حكمها أنها استندت يف الرباءة إىل 
"تحريات األمن القومي والمباحث واألمن الوطني، التي أكدت أن 

الطرفني استعانوا ببلطجية وأطفال شوارع واأللرتاس (..) ولم تتوصل 
المباحث إىل الجاين أو السيطرة عىل الموقف بسبب إطالق النريان 

بطريقة عشوائية، لمدة ساعتني ونصف يف الظالم، ما يشري إىل شيوع 
االتهام ووقوع وفيات من الطرفني". 

وأوضحت المحكمة أن "القايض يجب أن يكون عىل يقني من شخص وأوضحت المحكمة أن "القايض يجب أن يكون عىل يقني من شخص 
مرتكب الواقعة، سواء كان فاعالً أصليًا أو رشيكًا فيها بإحدى الصور، يف 

اتهامات القتل العمد وإحراز ذخرية، وهذا لم يتوفر". 
وذكرت الحيثيات أن قرار الفض جاء بعد اجتماع قيادات اإلخوان يف 
مكتب اإلرشاد، ولم يعلم به مريس، ألنه كان يف القرص الجمهوري، لكنه 

غادره "حتى ال يكون طرفا يف الموضوع". 
ترصيح حلمي النمنم جاء خالل استضافته بربنامج "رأي عام"، المذاع ترصيح حلمي النمنم جاء خالل استضافته بربنامج "رأي عام"، المذاع 

.ten عىل
https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-

tos/a.396686941120054/460978131357601/?type=3&theater

من التصحيح 



 نشأت الديهي
إعالمي

إعالميون

قضية تعويضات أهايل النوبة المهجرين ترجع إىل 117 سنة، 
ألنها ممتدة منذ بدأ بناء خزان أسوان سنة 1898 وانتهى 1902، 
وعندما أُثري األمر عام 2017، كانت القضية أكملت 115 سنة. 

أما مشكلة السد العايل، بدأت سنة 1963، أي منذ 55 سنة، وذلك 
حسب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب ورئيس 

لجنة تعويضات أهايل النوبة. 

ترصيح نشأت الديهي، جاء خالل تقديمه برنامجه "بالورقة ترصيح نشأت الديهي، جاء خالل تقديمه برنامجه "بالورقة 
 .ten والقلم"، المذاع عىل

https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-
tos/a.396686941120054/470741843714563/?type=3&theater

من التصحيح 



  صالح سالم
مرشح عىل مقد نقيب األطباء

شخصيات عامة

يتقاىض عاملو الرشكة القابضة للكهرباء 200 ألف جنيه مكافأة 
نهاية الخدمة، وكانت المكافأة حتى أبريل من العام المايض 100 

ألف، قبل قرار مجلس إدارة الرشكة بزيادتها. 

ترصيح صالح سالم، جاء خالل استضافته بربنامج "90 دقيقة"، 
المذاع عىل قناة "المحور".  

https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-
tos/a.396686941120054/469706603818087/?type=3&theater

من التصحيح 



س أن االنتخابات التي أتت بمرسي  لم نن
 للرئاسة أحاطت بها شكوك قوية، ألن

 االخوان كعادتهم اشتروا أصوات الفقراء
 ومنعوا القرى ذات االغلبية القبطية من
 التصويت، باالضافة إلى واقعة تزوير

البطاقات االنتخابية في المطابع األميرية  عالء األسواني
كاتب وروايئ

شخصيات عامة

قانونًا لم ينته أي من التحقيقات التي أجريت بشأن واقعتي "منع 
القرى القبطية من التصويت، وتزوير البطاقات االنتخابية يف المطابع 
األمريية"، يف انتخابات الرئاسة 2012، إىل إدانة جماعة اإلخوان 

المسلمني. 

ويف عام 2016، قضت محكمة االستئناف والمستشار أحمد عبد ، قضت محكمة االستئناف والمستشار أحمد عبد 
التواب، المنتدب للتحقيق يف بالغ المرشح الفريق أحمد شفيق، بشأن 
تزوير االنتخابات استنادًا إىل واقعتي منع األقباط، وتسويد بطاقات 
المطابع األمريية، إىل أنه "ال وجه إلقامة الدعوى الجنائية بشأن 
المخالفات التى شابت العملية االنتخابية، ومن ثم حفظ تلك 

التحقيقات"، ووافق النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، عىل ما 
انتهى إليه قايض التحقيق يف هذا الشأن، وتم تأييد الحكم يف أبريل 

 .2018

ترصيح عالء األسواين، جاء خالل مقاله "محمد مريس كما رأيته 2"، 

 .2018

ترصيح عالء األسواين، جاء خالل مقاله "محمد مريس كما رأيته 2"، 
 .DW المنشور عىل موقع

https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-
tos/a.396686941120054/465489694239778/?type=3&theater

من التصحيح 



 حمزة زوبع
إعالمي

اعالميون

بلغت أسعار شقق اإلسكان االجتماعي المخصصة لمحدودي 
الدخل، والمعلن عنها يف 2019، بنحو 184 ألف جنيه، إضافة إىل 
%5 وديعة صيانة، وليس 750 ألف جنيهًا، وهي بذلك انخفضت 
عن المطروحة يف 2018، التي وصل سعرها إىل 225 ألف جنيهًا، 
بخالف %10 زيادة لتكلفة التنفيذ، حسب المعلن من وزارة 

اإلسكان. 

ترصيح حمزة زوبع جاء خالل تقديمه برنامجه "مع زوبع"، المذاع ترصيح حمزة زوبع جاء خالل تقديمه برنامجه "مع زوبع"، المذاع 
عىل "مكملني". 

https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-
tos/a.396686941120054/474851563303591/?type=3&theate

من التصحيح 



  علي عبدالرؤوف 
خبري اقتصادي

شخصيات عامة

السياسات االقتصادية التي اتبعتها الدولة وتحديدًا سياسات 
رفع الدعم فيما يخص المواد البرتولية هي التي رفعت نسبة 

التضخم إىل 33 % يف يوليو 2017. 

وقال البنك المركزي، آنذاك، إن معدل التضخم ارتفع بعد قيام 
الحكومة بتطبيق زيادة أسعار الوقود والكهرباء، كما رفعت نسبة 

رضيبة القيمة المضافة من 13 % إىل 14 %. 

ترصيح عيل عبد الرؤوف، جاء يف حوار خاص لـ"اليوم السابع". 

https://wwwhttps://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-
tos/a.396686941120054/463167064472041/?type=3&theater

من التصحيح 



 تركيا لن تستجيب للطلب
 التونسي، بطرد وجدي غنيم
 من أراضيها بعد تهكمه على
س التونسي الراحل قايد  الرئي

السبسي  طارق فهمي
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

شخصيات عامة

لم تطلب تونس من السلطات الرتكية، طرد الداعية وجدي غنيم، 
الالجئ عىل أراضيها، بعد ترصيحاته األخرية حول وفاة الرئيس التونيس، 
قائد السبيس، التي هاجمه فيها، قائالً إنه "ال يجوز الرتحم عليه فهو من 

موىت الكفار". 
ومنعت تونس، الداعية المحكوم عليه باإلعدام يف مرص من دخول ومنعت تونس، الداعية المحكوم عليه باإلعدام يف مرص من دخول 
أراضيها، بعد ترصيحاته عن السبيس، بينما قال القيادي يف حركة 
النهضة، عبد الفتاح مورو، إنه سيتقدم بطلب إىل أنقرة لرفع حق 

اإلقامة عن "غنيم" يف تركيا. 
وبعد ترصيحات "غنيم"، تربأت حركة النهضة من صداقته، واعتذر نائب وبعد ترصيحات "غنيم"، تربأت حركة النهضة من صداقته، واعتذر نائب 
رئيسها "مورو" للشعب التونيس عن عالقته القديمة بالداعية، قائالً: "ال 
أتحمل سماع اسمه، هذا ليس إنسانًا، هذا من قاذورات التاريخ، من 
هذا الرجل حتى يتكلم عن الشخصية التونسية والسبيس، هو ال يعي 

قيم الحضارة وال اإلسالم وال اإلنسانية". 
"غنيم" هاجم السبيس من قبل أيضًا، يف 2017، عندما بعد دعوة الرئيس ، عندما بعد دعوة الرئيس 
الراحل إىل المساواة يف اإلرث والسماح بالزواج المدين، ووصف الدعوة 

بالـ"كافرة"، ما أدى إىل دعوة تونس، أنقرة إىل اتخاذ "اإلجراءات 
المناسبة" معه، دون تحديدها. 

ترصيح طارق فهمي، جاء خالل ترصيحات نقلها موقع "اليوم السابع". 
https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-
tos/a.401319163990165/477928576329223/?type=3&theater

من التصحيح 



 كيف كذب اإلعالميون في قضية تعليق "البريطانية"
رحالتها إلى مصر؟

https://www.facebook.com/SaheehMasr/photos/a.3966869

41120054/473877916734289/?type=3&theater

التقارير



 كيف كذب اإلعالميون في
 قضية تعليق "البريطانية"
إذا كان رب اإلعالم .. مكرم محمد أحمدرحالتها إلى مصر؟

https://www.facebook.com/SaheehMasr/photos/a.396686

941120054/476856593103088/?type=3&theater

 

 أحمد موسى

التقارير


