
 تقرير شهر
يونيو ٢٠١٩



عدد التصريحات  ٦٠

٣٦
إعالميون

٦
سياسيون

١٦
شخصيات عامة

٢
موظفون

٢محمد امين
٢محمد الباز

٢دندراوي الهواري
٢حمدي رزق

٢مرتضى منصور
٢نشأت الديهي
٢محمد ناصر

٠
مسؤولون

٠
حقوقيون

٥أحمد موسى

األكثر تكرارًا



 السجون المصرية تسمح بمتابعة من
 جانب المنظمات الحقوقية ولم ترصد
 المنظمات أي من الحاالت الواردة في

ش س ووت .تقرير هيومن رايت
 تامر الرفاعي

 المتحدث الرسمي باسم القوات

موظفون

ال تسمح السجون المرصية بمتابعتها من قبل المنظمات 
الحقوقية، والجهة الحقوقية الوحيدة المسموح لها هي المجلس 
القومي لحقوق اإلنسان (حكومي)، ووضع التعديل األخري لالئحة 
السجون عام 2017 قيودًا عىل زيارة المجلس للسجون، واشرتط 
"الحصول عىل ترصيح مسبق من النائب العام، محددًا به السجن 
المرصح بزيارته وأسماء الزائرين من األعضاء"، كما رفض الزيارات 
المفاجئة مشرتطًا الزيارة يف "المواعيد التي تحددها إدارة السجن 

وخالل فرتات العمل الرسمية". وخالل فرتات العمل الرسمية". 

ورفضت إدارة السجون من قبل طلب المجلس بزيارة سجن طرة 
شديد الحراسة، المعروف بـ"العقرب"، ثم وافقت بعد أكرث من 4 
أشهر، لكنها رفضت إدخال راجية عمران، عضو المجلس، ضمن 

الوفد الزائر، النتقادها أوضاع السجون المرصية. 

ترصيح تامر الرفاعي جاء خالل رده عىل تقرير "هيومن رايتس 
ووتش" بشأن تردي األوضاع األمنية والحقوقية يف سيناء. 

https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-
tos/a.396686941120054/443247579797323/?type=3&theater

من التصحيح 



 أتمنى أن هذا اإلرهابي (هشام
 عشماوي) يظهر في المحاكمة حتى

 يسمع الحكم عليه حضوريا باإلعدام (..)
 هو عنده حكم غيابي من محكمة

 أحمد موسى .عسكرية باإلعدام
إعالمي

إعالميون

 صدر ضد اإلرهايب هشام عشماوي حكمان باإلعدام غيابيًا عام 
2017، وليس حكمًا واحدًا، يف قضيتي "عرب رشكس" و"أنصار بيت 

المقدس 3". 

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

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

tos/a.396686941120054/444186716370076/?type=3&theater

من التصحيح 



 إيران هي أكبر دولة تضم تجمعًا يهوديًا
 في غرب آسيا خارج إسرائيل، إذ أن عدد
 اليهود اإليرانيين داخل الدولة الفارسية

يقرب من 30 ألف يهودي

 مصطفى الفقي
سكرتري الرئيس األسبق حسني مبارك

سياسيون

كان عدد اليهود يف إيران يقدر بـ 80 ألفا إىل 100 ألف قبل الثورة 
اإلسالمية يف 1979، لكن القسم األكرب منهم غادر البالد. 

ووفقًا آلخر إحصائية لليهود أعلنتها إيران يف تعدادها السكاين، فإن 
عددهم 8756 شخصًا من أصل تعداد سكاين يناهز 75.2 مليون 
نسمة، عام 2011، ويف عام 2018 قدّرتهم الوكالة اليهودية بـ 8500 

شخصًا. 

ترصيح مصطفى الفقي جاء خالل مقاله " العالقات اإلرسائيلية ترصيح مصطفى الفقي جاء خالل مقاله " العالقات اإلرسائيلية 
اإليرانية.. الظاهر والخفي"، المنشور يف "األهرام". 

https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-
  tos/a.396686941120054/442163526572395/?type=3&theater

من التصحيح 



ش  سؤال هو ليه معندنا
 فرق كرة قدم للنساء؟

 بطولة العالم للسيدات تقام
س حاليا في باري

س  نجيب ساوير
(رجل  أعمال

شخصيات عامة

تمتلك مرص فرق كرة قدم نسائية أبرزها فريقي وادي دجلة 
والطريان، كما تنظم بطوالت دوري (قسم أول وثاين) وكأس، ويف 

نوفمرب من العام المايض بدأت النسخة األخرية من دوري القسم األول 
للسيدات موسم -2018 2019، ويف مايو من هذا العام فاز فريق نادي 
الطريان بدرع الدوري، وسلّمه أحمد شوبري، نائب رئيس االتحاد 

المرصي لكرة القدم، وسيف زاهر، عضو االتحاد. 
كما تمتلك مرص منتخب نسايئ لكرة القدم، لعب أوىل مبارياته عام كما تمتلك مرص منتخب نسايئ لكرة القدم، لعب أوىل مبارياته عام 
1998، ووفقًا لـ"الفيفا" كان المصنف رقم 58 عىل العالم يف 2005، 

ورقم 121 عام 2008، وفقد تصنيفه يف يونيو من العام المايض وأصبح 
"غري مصنف" بسبب عدم لعبه مباريات أكرث من 18 شهرًا، لكن بعدها 
بشهر واحد شارك يف التصفيات المؤهلة إىل النسخة األوىل من بطولة 
كأس العالم الموحدة، التي أقيمت يف الواليات المتحدة األمريكية، 
وتأهل ثم حصل منتخب مرص لكرة القدم النسائية الموحدة عىل 

الميدالية الربونزية للبطولة. الميدالية الربونزية للبطولة. 
ويف وقت سابق شارك المنتخب النسايئ يف بطولة كأس األمم 
األفريقية للسيدات عامي 1998، و2016، وخرج من مرحلة 

المجموعات، وحصل عىل المركز الرابع يف البطولة العربية للسيدات، 
التي استضافتها مرص عام 2006، وحلّ ثانيًا يف بطولة كأس العرب 

للسيدات عام 2010. 
ترصيح نجيب ساويرس جاء يف تدوينة نرشها عىل حسابه الشخيص ترصيح نجيب ساويرس جاء يف تدوينة نرشها عىل حسابه الشخيص 

عىل "تويرت". 

https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-
  tos/a.396686941120054/448910125897735/?type=3&theater

من التصحيح 



 محمد مرسي تم التعامل معه قانونا
 وصحيا بشكل يتفق مع كل القوانين
 والمواثيق سيبكم من الكالم اللي
ش فيه رعاية  بتردده أسرته إنه مكن

وكل من ينتمي إلى المعسكر المعادي
 محمد الباز
إعالمي

اعالميون

لم يتلق #محمد_مريس رعاية صحية يف محبسه، وفقًا لمنظمة 
"هيومن رايتس ووتش"، التي قالت يف تقرير لها عام 2017 إن 

ظروف سجن مريس "ربما تسهم يف تدهور صحته"، واصفة إياها 
بـ"االنتقام الوحيش". 

وقال جو ستورك، نائب مديرة الرشق األوسط يف هيومن رايتس وقال جو ستورك، نائب مديرة الرشق األوسط يف هيومن رايتس 
ووتش: "يبدو أن السلطات المرصية انتهكت بشكل خطري حقوق 
الرئيس السابق مريس يف اإلجراءات القانونية الواجبة، وربما 

تدخلت يف توفري العالج الطبي المناسب له". 

وكانت لجنة برلمانية بريطانية قالت إن "مريس محتجز يف ظروف وكانت لجنة برلمانية بريطانية قالت إن "مريس محتجز يف ظروف 
ال تلبي المعايري المرصية والدولية"، وحذرت من أنها "قد تُعَجل 
بوفاته، إذ أنه يعاين من مشكالت صحية، مثل أمراض السكري 
والكبد والكىل، وال يتلقى رعاية طبية كافية، كما أن هناك تقارير 

تشري إىل فقدانه البرص يف عينه اليرسى". 

ترصيح محمد الباز جاء خالل تقديمه برنامجه "90 دقيقة"، 
المذاع عىل "المحور".

https://www.facebookhttps://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-
tos/a.396686941120054/452721365516611/?type=3&__tn__=-R

من التصحيح 



 من المسئول عن منع الدكتور
 مرسي من حقوقه الرئيسية
 وأبسطها حقه في الزيارة

 ويكفي أنه في كل تلك السنوات
لم تملك أسرته أن تزوره  أيمن نور

سيايس

سياسيون

زارت أرسة الرئيس األسبق محمد مريس، يف محبسه أربع مرات 
فقط، منذ عزله وحبسه، يف يوليو 2013. 

وجرت أوىل تلك الزيارات يف محبسه بسجن برج العرب يف نوفمرب 
2013 لهيئة دفاعه وأفراد من األرسة. 

ويف 2017 كانت هناك زيارتان يف محبسه بسجن طرة، جنويب  كانت هناك زيارتان يف محبسه بسجن طرة، جنويب 
القاهرة، األوىل يف يونيو، لزوجته ونجلته الشيماء ومحاميه، 

والثانية يف نوفمرب للمحامي فقط، ويف سبتمرب 2018 سمح ألفراد 
من األرسة بزيارته. 

https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-
  tos/a.396686941120054/452857475503000/?type=3&theater

من التصحيح 



س محمد مرسي لم  الرئي
 يتقاض قرًشا واحدًا من

 وظيفته ولم يتقاض راتبه
من الرئاسة

 صالح عبدالمقصود
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من التصحيح 



 زياد العليمي اللي كان
 في برلمان اإلخوان حليف
جماعة اإلخوان اإلرهابية

 أحمد موسى
إعالمي

اعالميون

زياد العليمي لم يكن يومًا حليفًا لجماعة اإلخوان المسلمني، 
وترشح ضد مرشحي الجماعة والسلفيني يف الدائرة الرابعة 

بالقاهرة، يف انتخابات مجلس الشعب 2011 - 2012، عن قائمة 
الكتلة المرصية، التي ضمت أحزاب "المرصيني األحرار، التجمع 
الوطني التقدمي، المرصي الديمقراطي"، وكانت خصيمًا سياسيًا 

للجماعة. 

وأيد "العليمي" ما حدث يف 30 يونيو، وأكد عىل "عدم التصالح مع  يونيو، وأكد عىل "عدم التصالح مع 
نظاميي مبارك واإلخوان، إال بعد محاكمة من أخطأ وارتكب 
الجرائم يف حق الشعب المرصي"، قائالً إن "الشعب المرصي 

استطاع أن يكشف الغطاء السيايس لجماعة اإلخوان المسلمني، 
الذي كان مسترتاً منذ 80 سنة". 

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

https://www.facebookhttps://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-
tos/a.396686941120054/457823091673105/?type=3&theater

من التصحيح 


