
أعداد شهدائنا من األطباء بالمقارنة بالعالم
وتعداد السكان أقل من معظم الدول 

محمد عوض تاج الدين
س  مستشار رئي

 الجمهورية للشؤون

مسؤولون حكوميون

توضيح: احتلت مصر المركز السابع بين 
دول العالم األكثر في عدد الشهداء 

بين العاملين في القطاع الصحي نتيجة 
س كورونا وفقا لتقرير أصدرته  فيرو
منظمة العفو الدولية في منتصف 

يوليو الماضي، وجاءت مصر خلف إيطاليا 
س، وكان  التي احتلت المركز الساد

ترتيب الدول الستة األولى هي: الواليات  الواليات 
المتحدة (507)، وروسيا (545)، 
والمملكة المتحدة (540 من بينهم 

262 من أخصائيي الرعاية االجتماعية)، 
والبرازيل (351)، والمكسيك (248)، 

وإيطاليا (188).
وأعلنت المنظمة أن عدد الشهداء من وأعلنت المنظمة أن عدد الشهداء من 
العاملين في القطاع الصحي في مصر 
بلغ في يوليو 111 شهيد، فيما أعلنت 
نقابة األطباء في سبتمبر أن العدد قد 

بلغ 161 وفاة من األطباء وحدهم.

كام عدد المصابين من األطباء بسبب 
س كورونا؟  فيرو

س  س  الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجل   الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجل
النقابة قال إن عدد األطباء المتقدين 

للحصول على مستحقات اإلصابة 
س كورونا بلغ 6000 طبيب حتى  بفيرو

س 2020. أغسط
كام عدد شهداء األطباء والعاملين في كام عدد شهداء األطباء والعاملين في 
القطاع الصحي من ضحايا كورونا حتى 

اآلن؟ 
161  من األطباء حتى 4 سبتمبر 

س  ض  حتى  15 أغسط 41  من التمري
س  48   من الصيادلة حتى 15 أغسط
10  من العاملين باإلسعاف حتى 15  من العاملين باإلسعاف حتى 15 

س  أغسط
س  5  أطباء أسنان،  حتى 15 أغسط

3  من العالج الطبيعى حتى 15 
س  أغسط

س  وإيه أسباب وفاة األطباء بفيرو
كورونا في مصر؟ 

  في مايو 2020 ومع الزيادة المطردة  ومع الزيادة المطردة 
س "كورونا"  في وفيات األطباء بفيرو
أصدرت نقابة األطباء بيانًا حلمت فيه 

الحكومة المسؤولية وقالت إن األسباب:
س وزارة الصحة عن القيام   تقاع

بواجبها فى حماية األطباء.
 االمتناع عن التحاليل المبكرة إلكتشاف  االمتناع عن التحاليل المبكرة إلكتشاف 
أى إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية.

 التعنت فى إجراء المسوحات 
للمخالطين منهم حاالت إيجابية.

س فى سرعة توفير أماكن   التقاع
العالج للمصابين منهم.

وإيه طالبت النقابة لحماية األطباء خالل وإيه طالبت النقابة لحماية األطباء خالل 
الجائحة؟ 

  دعت النقابة جموع األطباء للتمسك 
بحقهم فى تنفيذ اإلجراءات الضرورية 

قبل أن يبدأوا بالعمل.
  وطالب تنفيذ مجموعة من اإلجراءات،  وطالب تنفيذ مجموعة من اإلجراءات، 
وتعتبر العمل بدونها جريمة فى حق 

ص: الطبيب والمجتمع، وعلى األخ
  توفير وسائل الوقاية الشخصية 

الكاملة.
  تلقى التدريب الفعلى على التعامل   تلقى التدريب الفعلى على التعامل 

مع حاالت الكورونا سواء في 
مستشفيات الفرز أو العزل.

  إجراء مسحات حال وجود أعراض أو 
حال مخالطة حاالت إيجابية دون وسائل 

الحماية الالزمة.
  توفير المستلزمات واالدوية الالزمة   توفير المستلزمات واالدوية الالزمة 

ألداء العمل.
  سرعة توفير مستشفيات عزل خاصة 
ألعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة 

عالجهم 

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

/tos/a.396686941120054/766161254172619

التصحيح 

 اللي بيدفع للفوايد وأقساط الديون
 تجاوز التريليون جنيه، فأصبح الذي
 تبقي في الموازنة كله 400 مليار
 جنيه، بنصرف منها علي التعليم

والصحة والدعم واالستثمار مصطفي شاهين
خبير اقتصادي

شخصيات عامة

التصحيح: في موازنة السنة المالية 
الحالية 2021/2020 تبلغ أقساط 

الديون وفوائدها نحو تريليون و121 
مليار و 569 مليون جنيه. فيما يبلغ 

باقي المصروفات الموجودة بالموازنة 
والمخصصة ألوجه الصرف المختلفة نحو 
تريليون و175 مليار و 928 مليون جنيه، 
وذلك حسب الموازنة العامة المنشورة وذلك حسب الموازنة العامة المنشورة 
على موقع وزارة المالية والتي يبلغ 
فيها إجمالي االستخدامات نحو  2 

تيليون و297 مليار و 497 مليون جنيه.
تصريح مصطفى شاهين جاء خالل 
مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، 

المذاع على قناة "مكملين".

وقد أيه أقساط وفوائد الديون التي وقد أيه أقساط وفوائد الديون التي 
سددتها مصر في آخر 5 سنوات؟ 
590 ..2017/2016  مليار و365 

مليون جنيه 
705 ..2018/2017  مليار و120 

مليون جنيه 
775 ..2019/2018  مليار و676  

مليون جنيه 
944  ..2020/2019  مليار و 701 

مليون جنيه 
2021/2020 ..  تريليون و121 مليار و

569 مليون جنيه 
وقد إيه حجم ديون مصر الخارجية؟ 

  أظهرت بيانات اقتصادية حديثة صادرة  أظهرت بيانات اقتصادية حديثة صادرة 
عن البنك الدولي ارتفاع حجم الدين 

الخارجي المستحق على مصر ليسجل نحو 
112.67 مليار دوالر بنهاية 2019.
وإيه حجم الدين المحلي لمصر؟ 

  بحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي  بحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي 
عن مايو الماضي، وصل إجمالي الدين 

العام المحلي بنهاية ديسمبر 2019 إلى 
4.355 تريليون جنيه.

وقد إيه بيمثل الدين الخارجي لمصر ؟ 
  الدين المصري في الحدود اآلمنة حتى  الدين المصري في الحدود اآلمنة حتى 
اآلن، ويمثل% 34.45 من الناتج المحلي 

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

 /tos/a.396686941120054/762283164560428

التصحيح 

 أصبحت مخالفات البناء بصورة عامة هي
س، وقد تجاوزت 700 ألف مخالفة األسا

صالح منتصر
كاتب صحفي

إعالميون

التصحيح: بلغ عدد مخالفات البناء في 
الفترة ما بين يناير 2000 وحتى شهر 
سبتمبر 2017، 2 مليون و878 ألفاً و
808 مبانٍ، وذلك حسب تقرير صادر عن 
وزارة التنمية المحلية، وفي عام 2020 

س  عّدهم عضو لجنة المحليات بمجل
النواب، ممدوح الحسيني بأكثر من 3 

مليون مخالفة..
جاء تصريح صالح منتصر في مقاله "نهاية 
المخالفات" المنشور في صحيفة األهرام.

#صحيح_مصر  
إيه هي أكتر المحافظات في عدد 

مخالفات البناء؟ 
 احتلت الشرقية المرتبة األولى حيث بلغ احتلت الشرقية المرتبة األولى حيث بلغ 
عدد المبانى المخالفة 529024

وجاءت البحيرة بالمرتبة الثانية حيث بلغ 
عدد المباني المخالفة 315196

وكانت أقل المحافظات في مخالفات 
البناء هي الوادي الجديد حيث بلغ عدد 

المبانى المخالفة 103
 حسب تقرير صادر من وزارة التنمية  حسب تقرير صادر من وزارة التنمية 

المحلية في 2018
كام عدد طلبات التصالح المقدمة في 

المخالفات حتى اآلن؟ 
  بلغ إجمالي عدد المواطنين الذين  بلغ إجمالي عدد المواطنين الذين 
ض  تقدموا بطلبات للتصالح في بع

مخالفات البناء بكافة المحافظات نحو 
س  769 ألف طلب، حتى 30 أغسط
2020، حسبما أعلن اللواء محمود 
شعراوي، وزير التنمية المحلية.

س اللي جمعتها  س اللي جمعتها وكام إجمالي الفلو وكام إجمالي الفلو
الدولة من التصالح في المخالفات حتى 

اآلن؟ 
  بلغ إجمالي المتحصالت المالية حوالي 

س  4.6 مليار جنيه حتى 30 أغسط
.2020

وإيه الحاالت التي يحظر فيها التصالح؟ 
  يحظر التصالح على اآلتى: يحظر التصالح على اآلتى:

 األعمال التى تخل بالسالمة اإلنشائية 
للبناء.

 التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة 
وحقوق االرتفاق المقررة قانوناً.

 المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت 
ذات الطراز المعمارى المتميز.

 تجاوز قـيــود االرتفاع المقررة من  تجاوز قـيــود االرتفاع المقررة من 
سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز 
متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

 البناء على األراضى المملوكة للدولة.
 البناء على األراضى الخاضعة لقانون 

حماية اآلثار وحماية نهر النيل.
 تغيير االستخدام للمناطق التى صدر  تغيير االستخدام للمناطق التى صدر 
لها مخططات تفصيلية معتمدة من 

الجهة اإلدارية.
 البناء خارج األحوزة العمرانية 

المعتمدة.
  ويستثنى من البناء خارج األحوزة 

العمرانية المعتمدة:
 الحاالت الواردة ـفى المادة الثانية  الحاالت الواردة ـفى المادة الثانية 
إصدار من مواد قانون البناء الصادر 
بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

 المشروعات الحكومية والخدمية. 
والمشروعات ذات النفع العام.

 الكتل السكنية المتاخمة لألحوزة  الكتل السكنية المتاخمة لألحوزة 
العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها 
المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق 
والمأهولة بالسكان والمقامة على 

مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا 
للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى 
يصدر بتحديدها قرار من لجنة األحوزة 

العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير 
االسكان والمرافق والمجتمعات 

العمرانية الجديدة 

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

/tos/a.396686941120054/764774977644580

التصحيح 

 إن عمليات البناء علي األراضي الزراعية
 أفقدت مصر خالل 30 سنة نحو 760 ألف

فدان

بهاء أبو شقة
س اللجنة س حزب الوفد ورئي  رئي

التشريعية بالبرلمان

سياسيون

لتصحيح: بلغ إجمالى استقطاعات 
أكتوبر 2018، أى في 35 عامًا،  نحو األراضى الزراعية منذ 1983 حتى 14 
326 ألفًا و429 فدانًا و29 قيراطًا، 
وفقًا لتقرير صادر عن اإلدارة المركزية 

لحماية األراضى، بوزارة الزراعة 
واستصالح األراضى.

جاء تصريح بهاء أبو شقة في مقاله جاء تصريح بهاء أبو شقة في مقاله 
اليومي "تحذير مهم" المنشور في 

صحيفة الوفد 

إيه أنواع هذه التعديات؟ 
تعديات مواطنين 101 ألف و443 

فدانا.
نفع عام 29 ألفا و451 فدان.
نفع خاص 31 ألفا و49 فدانا.
شبكات محمول 207 أفدنة.

أحوزة عمرانية لـ177 مدينة بمساحة 
82 ألفا و302 فدان.

أحوزة عمرانية لـ4384 قرية بمساحة 
81 ألفا و976 فدانا.

وقد ايه حجم التعديات على األراضي وقد ايه حجم التعديات على األراضي 
الزراعية بعد ثورة يناير؟ 

  بلغ حجم التعديات بعد ثورة يناير نحو 
82 ألفًا و781 فدانًا.

وكام نسبة إزالة التعديات في األعوام 
الماضية؟ 

 منذ عام 1983 حتى قبل ثورة 25 25 
يناير كانت نسبة إزالة التعديات نحو 

.57%
 من بعد ثورة يناير حتى 2018 كانت 

نسبة إزالة التعديات  نحو  33%.
وإيه سبب انخفاض معدل ازالة 

التعديات؟ 
  حسب تقرير اإلدارة المركزية لحماية  حسب تقرير اإلدارة المركزية لحماية 
األراضي بوزارة الزراعة فإن انخفاض 

المعدل كان بسبب:
 حملة اإلزاالت تأثرت  بسبب ما أثير في 
س  وسائل اإلعالم من طرح أعضاء مجل
النواب مشروع قانون التصالح على 

مخالفات البناء.
مما أدي إلى بطء شديد في استصدار مما أدي إلى بطء شديد في استصدار 
س  قرارات اإلزالة من المحافظين وتقاع
األجهزة المعنية في المحليات في تنفيذ 

قرارات اإلزالة.
س الوزراء  س مجل س الوزراء  تسبب صدور قرار رئي س مجل  تسبب صدور قرار رئي

رقم 231 لسنة 2017 والذي يسمح 
بتوصيل المرافق للمباني بطرق غير 
قانونية (مخالفة) على األرض الزراعية 
في التأثير على حمالت اإلزالة التي 
تقوم بها الدولة لمواجهة مخالفات 

البناء على األراضي الزراعية.
 إمتى صدر قانون حظر التعدي على  إمتى صدر قانون حظر التعدي على 

األراضي الزراعية؟ 
س 1983، صدر القانون   في أغسط
ض  رقم 116 لسنة 1983، بتعديل بع
أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 

رقم 53 لسنة 1966.
ص في المادة 152، بحظر إقامة أية ، بحظر إقامة أية   ن
مبانِ أو منشآت في األرض الزراعية أو 
اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم 

األراضي إلقامة مبان عليها.
ص القانون على أن األراضي البور   ون
القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، 

تعد ضمن األراضي الزراعية.
ص قانون البناء رقم 119 لسنة  لسنة   كما ن
2008، على حظر إقامة أي مبان أو 
منشآت خارج حدود األحوزة العمرانية 
المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق 
س لها مخطط استراتيجي عام  التي لي
معتمد، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن 

تقسيم هذه األراضي.
 إيه الحاالت اللي استثناها القانون من  إيه الحاالت اللي استثناها القانون من 

الحظر؟ 
  القانون استثنى من هذا الحظر 5 

حاالت هي:
 األرض الواقعة داخل كردون المدن  األرض الواقعة داخل كردون المدن 

المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم 
االعتداد بأية تعديالت على الكردون 
اعتبارا من هذا التاريخ إال بقرار من 

س الوزراء. مجل
 األراضي الداخلة في نطاق الحيز  األراضي الداخلة في نطاق الحيز 

العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده 
قرار من وزير الزراعة باالتفاق مع وزير 

التعمير.
 األراضي التي تقام عليها مشروعات 
تخدم اإلنتاج الزراعي أو الحيواني التي 
يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
 األراضي الواقعة بزمام القرى التي  األراضي الواقعة بزمام القرى التي 
يقيم عليها المالك سكنا خاصًا به أو 
مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود 
التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
 األراضي التي تقيم عليها الحكومة 
مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة 

وزير الزراعة.
 ماعدا الحالة األخيرة، يشترط في  ماعدا الحالة األخيرة، يشترط في 

ص من  الحاالت األربع األخرى، صدور ترخي
ص قبل البدء في إقامة  المحافظ المخت
أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر 

بتحديد شروط وإجراءات منح هذا 
ص قرار من وزير الزراعة باالتفاق  الترخي

مع وزير التعمير 

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

 /396686941120054/761656337956444.

التصحيح 

عدد التصريحات  ٦١

١٩٥٥

٥٧
مسؤولون حكوميون

الفيديوهات
تضارب التصريحات حول تكلفة إنشاء المتحف المصري الكبير

https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/368327360991020

س أفريقيا اختفاء كأ

https://web.facebook.com/376598769795538/videos/321190725876938

س كورونا تضارب تصريحات المسؤولين حول انواع فيرو

https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/323588315548110https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/323588315548110

   

ض ض والنقي أراء إعالميين ومحللي الرياضة في مراون محسن بين النقي
https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/2900682550177271

 تقرير شهر
سبتمبر ٢٠٢٠


