
ش قدم شكاوي من  محد
 الرشاوي االنتخابية إلي

الهيئة الوطنية لالنتخابات
أحمد موسي
 مقدم برنامج علي
مسؤوليتي

إعالميون

التصحيح
لحقـوق اإلنسـان مالحظاته على 
العملية اإلنتخابية وما رصده من 

استخدام المال السياسي في توجيه 
الناخبين في عدد من اللجان في 

محافظات المرحلة األولى إلى الهيئة 
الوطنية لالنتخابات.  

س القومي لحقوق  س القومي لحقوق وأصدر كل من المجل وأصدر كل من المجل
اإلنسان والمنظمة العربية لحقوق 
اإلنسان، تقريرين عن سير المرحلة 

س النواب، رصدا  األولى من انتخابات مجل
ض  خاللهما عددًا من المخالفات في بع

اللجان، منها رشاوى انتخابية.
جاء تصريح أحمد موسى خالل تقديمه جاء تصريح أحمد موسى خالل تقديمه 
برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى 

البلد  
احمد موسى - على مسئوليتي 

#صحيح_مصر 
إيه أهم المخالفات اللي رصدها 
س القومي لحقوق اإلنسان؟  المجل

 محافظة بنى سويف 
س في محافظة   التقت متابعو المجل
بني سويف صور وفيديو لسيارة توزع 
كراتين على الناخبين منذ الصباح لصالح 
عصام خالف المرشح على المقعد الفردي 

بالدائرة الثانية مقرها مركز ناصر 
الوسطى. بمحافظة بني سويف.

س شكوى من   تلقى متابعو المجل
السيدة تدعى لمياء محمد سعد توفيق 
وكيل مرشح حاتم محمد تمام – فردى عن 

الدائرة الثانية محافظة بنى سويف 
ومقرها مركز ناصر- وتضمنت الشكوى 

توزيع مجموعة من الشباب كراتين لسلع 
ض  غذائية على الناخبين أمام بع

س بمركز ناصر ( مدرسة صالح  س بمركز ناصر المدار المدار
سالم اإلبتدائية – مدرسة طه الساعى 
لجنة 175 ، 176 مدرسة بنى زايد 
اإلبتدائية بقرية بنى زايد ) لتوجيه 

الناخبين لإلدالء بأصواتهم لصالح المرشح 
محمد سيد جنيدى.

 سوهاج 
س توزيع كراتين لسلع   رصد المجل
غذائية للناخبين أمام لجنة مدرسة 

الجمهورية بطهطا امام قسم شرطة 
طهطا.

 توزيع مبالغ مالية في  الدائرة العامة 
رقم 2 ""أخميم وساقلته والكوثر"" 
وبالتحديد أمام اللجان الفرعية رقم 
79،80،81 بمقر الوحدة المحلية 

ش من أشخاص  س قروي الحواوي لمجل
تابعين للمرشحين( أكرم العمدة، ومحمد 

لبيب) بتوزيع مبالغ مالية.
 المنيا 

س اللجنة الفرعية رقم 114  س اللجنة الفرعية رقم 114  وجه رئي  وجه رئي
مدرسة الجزائر االبتدائية بقرية الجزائر 
في مركز سمالوط المنيا إرادة الناخبين 
األميين لإلدالء بأصواتهم لصالح مُرشح 

معين.
 الجيزة 

ض المرشحين بطاقات   جمع أنصار بع
ض الهدايا واألموال. الناخبين لتوزيع بع
 ما هي أهم مالحظات المنظمة العربية 

لحقوق اإلنسان؟ 
 استخدام المال السياسي نقداً أو في 
صورة سلع غذائية بجانب في صور أخرى 

كالوعود بضمان شمول مستحقين 
بمعاشات الحماية االجتماعية.

 استمرار أنصار المرشحين بالدعاية في 
محيط المراكز االنتخابية خالل عملية 
التصويت للتأثير على إرادة الناخبين 
ض المرشحين. بالتوجيه لصالح بع

 عمليات الحشد والنقل الجماعي 
للناخبين.

ض محاوالت الترهيب والعنف من   بع
جانب أنصار أحد المرشحين بما في ذلك جانب أنصار أحد المرشحين بما في ذلك 
بحق أحد أعضاء فريق المتابعين بدائرة 

الجيزة. 

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

 /tos/a.396686941120054/805685413553536

التصحيح 

 مصر األولي أفريقيا وفي الشرق
 األوسط ونمرة 9 علي العالم في عدد
 األبحاث العلمية والتجارب السريرية

الخاصة بكورونا
ضياء رشوان

 المتحدث باسم رئاسة
الجمهورية

موظفون

التصحيح
العلمية والتجارب السريرية، ألن الخلط 
بينهم هو الخطأ اللي وقع فيه بسام 
راضي. على مستوى األبحاث العلمية: 

بالفعل مصر تقدمت في مؤشر األبحاث 
س كورونا المستجد على  الخاصة بفيرو
موقع Finbold.com - Finance in Bold، ووصلت 

للمركز للمركز 9  على مستوى العالم في أبريل 
الماضي من إجمالي 45 دولة على 

س، وحاليا مصر تحتل المركز رقم  المقيا
8، بعدد دراسات علمية وصلت 93 ورقة 

س كورونا فقط.   بحثية حول فيرو
لكن على مستوى التجارب السريريةلكن على مستوى التجارب السريرية: 

حتى اآلن لم يصل أي بحث مصري خاص 
س كورونا لمرحلة التجارب  بلقاح فيرو
س  السريرية، وده حسب مؤشر قيا

التجارب السريرية التابع لمنظمة الصحة 
العالمية، واألبحاث األربعة التي قدمتها 

مصر مازالت في مرحلة التجارب 
اإلكلينيكيةاإلكلينيكية.  

جاء تصريح بسام راضي خالل مداخلة 
هاتفية لبرنامج يحدث في مصر على 

قناة إم بي سي مصر 
المتحدث الرسمي لرئاسة 

Spokesman of the Egyptian Presidency-الجمهورية
#صحيح_مصر 

 أيه هي أبرز الجامعات المصرية الي 
قدمت أبحاث علمية حول كورونا؟ 

س 17 ورقة علمية.  جامعة عين شم
 جامعة أسيوط 17 ورقة علمية.
 جامعة القاهرة 13 ورقة علمية.
 جامعة طنطا 8 أوراق علمية.

 مين أبرز 5 دول قدمت أبحاث خاصة 
بكورونا؟ بكورونا؟ 

 الواليات المتحدة 632 ورقة علمية.
 فرنسا 386 ورقة علمية.

 بريطانيا  145 ورقة علمية.
 إسبانيا 133 ورقة علمية.
 إيطاليا 121 ورقة علمية.

 إيه أهم الدول العربية واإلفريقية 
التي قدمت أبحاث حول كورونا؟ 

  أفريقيًا:
 مصر 93 ورقة بحثية.

 جنوب إفريقيا 13 ورقة علمية.
 عربيًا:

 األردن: 5 أوراق علمية.
 لبنان 4 أوراق علمية. 

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

tos/a.396686941120054/802286913893386

التصحيح 

 قبل 30 يونيو ولمدة سنة كاملة كنت بحشد
س في وسائل اإلعالم ضد اإلخوان وضد  النا

محمد مرسي

مرتضي منصور
س نادي الزمالك وعضو  رئي

س النواب مجل

سياسيون

التصحيح
مرتضى منصور في تصريحات مصورة 

بالفيديو لجريدة المصري اليوم، يطالب 
س األسبق محمد مرسي بإصدار  الرئي

قانون التظاهر، لوقف أي احتجاجات ضد 
مرسي وجماعة اإلخوان المسلمين، 

وقاله نصًا: "محمد مرسي مدته 4 سنين 
ش هختاره بالصندوق،  ش هختاره بالصندوق، بعدهم لو أخطأ م بعدهم لو أخطأ م

س جمهورية كل  لكن عايز تغير رئي
ش..  أسبوعين ونائب عام كل شهر مينفع
يا جماعة دي بلد، دي مصر.. عشان كده 
بقول للدكتور محمد مرسي جمد قلبك 
وطلع قانون المظاهرات واالعتصامات".

جاء تصريح مرتضى منصور في فيديو بثه جاء تصريح مرتضى منصور في فيديو بثه 
عبر صفحاته الرسمية على مواقع 

التواصل االجتماعي 

#أسئلة:
 تصريحات مرتضى منصور الغاضبة 
إمبارح بعد قرار مركز التسوية التابع 

للجنة األولمبية إلغاء الئحة نادي الزمالك 
وما ترتب عليها من آثار.   

 دافع مرتضى منصور عن نفسه وقال 
إنه هناك مؤامرة تستهدفه السقاطه 
س النواب، وإسقاط  في انتخابات مجل
نادي الزمالك، وأنه وطني وعلى قائمة 
اغتياالت اإلخوان بعدما حشد لمدة عام 
ضدهم حتى خروج المتظاهرين في 30 

يونيو.
ض من ذلك يظهر   لكن على النقي
فيديو المصري اليوم دفاع مرتضى فيديو المصري اليوم دفاع مرتضى 

منصور في تصريحاته عام 2012 عن محمد 
مرسي ومرشد جماعة اإلخوان محمد 

بديع وخيرت الشاطر وحسن مالك أعضاء 
مكتب اإلرشاد، واتهم مستشاري محمد 

مرسي بالمسؤولية عن أخطائه.  
وتابع مرتضى في دفاعه عن محمد 

:

وتابع مرتضى في دفاعه عن محمد 
مرسي قائال:

س   "يا جماعة انتوا بتسيئوا للرئي
مرسي سيبوه يشتغل، لو أخطأ نشيله 
س  ش هينفع نغير رئي بعد أربع سنوات، م
جمهورية كل أسبوعين، وحسن مالك 

والشاطر والمرشد مظلومين".
 إيه أسباب غضب مرتضى منصور؟ 
 إعالن مؤشرات بسقوط نجله أحمد 
س النواب. مرتضى في انتخابات مجل

 إيقافه عن تمثيل نادي الزمالك أربع 
سنوات كامل، بعد تجاوزات في حق عدد 
من الرياضيين وعلى رأسهم محمود 

س النادي األهلي المصري. الخطيب، رئي
 إلغاء مركز التسوية في اللجنة 

األولمبية الئحة نادي الزمالك معتبرا 
آثارها كأنها لم تكن.

 شعور مرتضى منصور إن هناك من 
ص به ويحاول إسقاطه في  يترب
االنتخابات، وفي نادي الزمالك." 
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التصحيح 

 ندعم 2.4 مليون طالب من أبناء األسر
المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة

نيفين القباح
وزيرة التضامن االجتماعي

مسؤولون حكوميون

التصحيح: عدد الطالب المستفيدين 
بدعم مصروفات التعليم من برنامج 

تكافل وكرامة 1.1 مليون طالب فقط، 
س 2.4 مليون، وذلك حسب  ولي

تصريحين منفصلين سابقين لكل من 
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن 
نفسها، والدكتور طارق شوقي وزير 

التربية والتعليم.التربية والتعليم.
جاء تصريح نيفين القباج في متن بيان 

صحفي صادر عن وزارة التضامن 
االجتماعي ونشر على صفحتها الرسمية 

س بوك  على في
وزارة التضامن االجتماعي 

 #اسئلة:
مين الطالب المستفيدين من إعفاء مين الطالب المستفيدين من إعفاء 
المصروفات المدرسية السنة دي؟ 
 الطالب من األسر المستفيدة من 

تكافل وكرامة 
 الطالب المدرجين ضمن قواعد البيانات 

ممن تم رفضهم في برنامج تكافل 
وكرامة.

 الطالب من أبناء أسر شهداء 25 يناير  يناير 
 الطالب من أبناء المرأة المعيلة 

 الطالب من أبناء المكفوفين وذوي 
االحتياجات الخاصة 

 الطالب من أبناء حاليب وشالتين 
س شمال سيناء  وأبورماد ومدار

س الصديقة للفتيات   الطالب بالمدار
 طالب من أبناء األسر األولى بالرعاية  طالب من أبناء األسر األولى بالرعاية 
 كام إجمالي عدد الطالب المستفيدين 

من إعفاء المصروفات المدرسية؟ 
  10 مليون طالب من إجمالي 23 

مليون طالب في مصر حسب وزير التربية 
والتعليم.

 كم تكلفة دعم الطالب المستفيدين  كم تكلفة دعم الطالب المستفيدين 
من اإلعفاء؟ 

  مليار و200 مليون جنيه 

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

/tos/a.396686941120054/806579160130828

التصحيح 

عدد التصريحات  ٥٧

١٨٧٥

٥٥
مسؤولون حكوميون

:الفيديوهات

هل تسبب البرادعي فعالً في احتالل العراق؟

https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/2921183228167874

.لدى الحكومة المصرية مشروع ضخم للقضاء على العشوائيات والبناء غير المنظمة

https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/757754654953593

 تقرير شهر
أكتوبر٢٠٢٠


