
هللا الحكومة ستعالج  يقولك أصل و
ش حكومة في  لمنع انتشار (..) مفي

العالم تقدر تقول كده

خالد أبو بكر
 مقدم برنامج كل يوم

إعالميون

س صحيحًا أنه ال يوجد دول تستطيع  لي
منع انتشار كورونا  

الصين وكوريا الجنوبية استطاعتا تحجيم 
س   انتشار الفيرو

الدولتان كانتا من أوائل دول ظهور 
كورونا في العالم  

الصين اتبعت نظام الغلق الكامل  الصين اتبعت نظام الغلق الكامل  
طبقت إجراءات حجر صحي صارمة 

أغلقت المصانع والشركات وأوقفت 
وسائل النقل 

 شيدت مستشفيات ميدانية بسرعة غير 
مسبوقة 

كوريا الجنوبية اختبرت مئات اآلالف من كوريا الجنوبية اختبرت مئات اآلالف من 
األشخاص عديمي األعراض 

ص بشكل أسرع من  أجرت اختبارات تشخي
أي دولة أخرى 

ص يوميًا  كانت تجري 10 آالف فح
Corona 100m واستخدمت تطبيق

التطبيق يُبلّغ المواطنين علناً بالحاالت التطبيق يُبلّغ المواطنين علناً بالحاالت 
على بعد 100 متر 

ص المصاب في  ترصدت تحركات الشخ
األيام الـ14 السابقة  

نشرت معلومات المصابين مع رسائل 
تحذّر االقتراب من أماكن االشتباه  

https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/279515803449226

التصحيح 

 حضرتك عارف إحنا االحتياطي بتاعنا هبط
 جامد جدا من أول الكورونا. ألسباب كتيرة..

 دخل السياحة. تحويالت المصريين في
س. التصدير.. أشياء  الخارج. قناة السوي

.كثيرة قلت
عمرو أديب

مقدم برنامج الحكاية

س  لم تتأثر إيرادات قناة السوي
بكورونا  

س هيئة  المصدر: اللواء أسامة ربيع، رئي
س  قناة السوي

حققت القناة زيادة %2 من حجم إيراداتها 
بالدوالر 

الفترة: الثلث األول من 2020  
سجلت عائدات 1.907 مليار دوالر مقارنة بـ  مليار دوالر مقارنة بـ 

س الفترة من 2019= 1.869 خالل نف
شهدت حركة المالحة زيادة في أعداد 

السفن العابرة بنسبة 8.7%
الفترة: الثلث األول من 2020

هيئة القناة قدمت تخفيضات تصل إلى 
%75 لتحفيز السفن على العبور 

التأثيرات في قطاع النقل البحري "بطيئة" بطيئة" 
تظهر خالل 3 أشهر 

 حسب المتحدث باسم الهيئة، جورج 
صفوت.

تراجع حركة التجارة العالمية قد يضر 
بإيرادات القناة (5.9 مليار دوالر - 2019)

 حسب محللين تحدثوا لوكالة رويترز
https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/861401564339728https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/861401564339728

التصحيح 

س أصرت على المسحات  النا
 وانتشرت أخبار إن العاملين
 عندهم وباء (...) منطقة وباء

 إصابة جميع العاملين
بمستشفى الزهراء بكورونا معتز مطر

مقدم برنامج مع معتز

س صحيحًا أن جميع العاملين بمستشفى  لي
س كورونا  الزهراء أصيبوا بفيرو

س في المستشفى 135  عدد حاالت اإلصابة بالفيرو
حالة 

س جامعة األزهر،  المصدر: محمود صديق، نائب رئي
والمشرف العام على المستشفيات 

ال تحتاج الحاالت المصابة النقل للرعاية المركزة 
الـ135 حالة المصابة ليسوا جميع العاملين  حالة المصابة ليسوا جميع العاملين 

بالمستشفى 
عدد العاملين في المستشفى 

س   900 عضو هيئة تدري
ض  2057 شخصًا بين طبيب مقيم وامتياز وتمري

وعاملين وفنيين وإداريين 
المصدر: جامعة األزهر  

أجريت الفحوصات لنحو 700 فرد من الُمخالطين  فرد من الُمخالطين 
نسبة اإلصابة بين األطقم الطبية بالمستشفى 20% 

من إجمالي عدد اإلصابات 
85 حالة مصابة جرى حجزها في مستشفى األزهر 

التخصصى  

 الباقي تم عزلهم في منازلهم 

https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/2020925054708559

التصحيح 

 برج العرب كانت عاملة زي تورا بورا،
 اللي معدي ياخد خط إنتاج ويمشي،

 اتخرب بيتنا، وقفلت المصانع واتخانقت
س  مع مرسي ومسكت فيه، كل النا

عارفة الكالم ده
محمد عوض تاج الدين
مستشار السيسي للرعاية الصحية والوقاية

س صحيحًا أن مستشفيات العزل في مصر لم   لي
تمتلئ 

المستشفيات بلغت الحد األقصى الستيعاب مرضى 
كورونا األسبوع الماضي  

س الهيئة العامة  المصدر: أحمد السبكي، رئي
للرعاية الصحية  

وزارة الصحة اقترحت استغالل الفنادق بعد امتالء وزارة الصحة اقترحت استغالل الفنادق بعد امتالء 
المستشفيات  

الوزارة تراجعت ألن التكلفة ستكون عالية 
تستخدم مصر المدن الجامعية في العزل ألن 

تكلفتها أقل 
حتى اآلن، يوجد في مصر 17 مستشفى عزل مصر 

https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/232778281359967

التصحيح 

عدد التصريحات  ١٣

٦١١

٢١

الفيديوهات:
تصريح عبد الستار المليجي هل أنتج المركز القومي للبحوث لقاح كورونا؟ 

https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/258043091985921

تصريحأحمد موسي هل وافق صندوق النقد الدولي على طلب مصر قرض سريع؟ 
https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/163766811707307

تصريح محمد عوض تاج الدين بأن مستشفيات العزل خاوية؟ 
https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/232778281359967

س كورونا؟  تصريح خالد أبو بكر عن تجربة الصين وكوريا وسنغافورة في احتواء فيرو
https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/279515803449226

س كورونا  س بفيرو تصريح عمرو أديب حول  تأثر عائدات قناة السوي
https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/861401564339728

تصريح أيمن أبو العال حول حقيقة انخفاض نسب وفيات كورونا وارتفاع معدل الشفاء في مصر؟ 
https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/273162920729028

ص الصادرات واألطباء في مصر في زمن كورونا؟  ص الصادرات واألطباء في مصر في زمن كورونا؟ تصريح عمرو أديب حول حقيقة عدم نق تصريح عمرو أديب حول حقيقة عدم نق
https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/276849410133618

س كورونا؟  تصريح معتز مطر حول  حقيقة إصابة جميع العاملين في مستشفى الزهراء الجامعي بفيرو
https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/2020925054708559

 تقرير شهر
مايو ٢٠٢٠


