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 محمد مرسي عمل قرار بقانون، إنه أي
 مواطن مصري أو أجنبي أو إسرائيلي
 أو قطري أو تركي ييجي ياخد أراضي
 في سيناء، (..) السيسي وزير الدفاع
 وقتها عمل قرار عدم التملك إال

للمصريين أحمد موسى
مذيع بقناة صدى البلد

إعالميون

من التصحيح 

لم يصدر قرار يف عهد محمد مريس يسمح لألجانب بتملك 
األرايض يف سيناء. 

الالئحة التنفيذية لمرسوم التنمية المتكاملة لشبة جزيرة سيناء، الالئحة التنفيذية لمرسوم التنمية المتكاملة لشبة جزيرة سيناء، 
التي أصدرها رئيس الوزراء يف عهد مريس، هشام قنديل، يف سبتمرب 
2012، وحملت اسم القرار رقم 959 لسنة 2012، حظرت يف مادتها 

السابعة تملك األرايض والعقارات المبنية بالمنطقة لغري 
المرصيني، من أبوين مرصيني، أو لغري األشخاص االعتبارية 

المرصية المملوكة بالكامل للمرصيني. 
وفيما يخص الرشكات واالستثمار، الزتمت الالئحة بمرسوم قانون وفيما يخص الرشكات واالستثمار، الزتمت الالئحة بمرسوم قانون 
رقم 14 لسنة 2012، الذي أصدره المجلس العسكري، ووفقا للمادة 
20 من الالئحة "يتقدم من يرغب من غري المرصيني يف إقامة 
مرشوع لالستثمار أو التنمية للمنطقة بطلب إىل الجهاز مرفقا 

المستندات المؤيدة التخاذ المرشوع شكل رشكة مساهمة مرصية 
ال تقل نسبة مشاركة المرصيني فيها عن %55 من كامل األسهم". 

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



 مصر تعمل على تعزيز صحة
 5 ماليين الجئ على

 أراضيها وتوفير الرعاية
العالجية دون تمييز

هالة زايد
وزيرة الصحة

موظفون

وفقًا آلخر رقم معلن من المفوضية العامة لشؤون الالجئني، 
يف فرباير 2019، فإن العدد يف مرص يصل إىل 247 ألف و142 الجئ 

وطالب لجوء، منهم 133 ألف سوريًا. 
ونفت المفوضية عىل لسان المفوض السامي لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئني، فيليبو غراندي، وجود 5 ماليني الجئ يف مرص، 
وأشار إىل أن هذا األمر يتوقف عىل تعريف كل طرف لالجئ". 
ووفقًا للمادة األوىل من اتفاقية 1951 الخاصة بوضع الالجئني، 1951 الخاصة بوضع الالجئني، 
والموقعة عليها مرص، فإن الالجئ "شخص يوجد خارج بلد 
جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يربره من 

التعرض لالضطهاد بسبب العنرص، أو الدين، أو القومية، أو االنتماء 
إىل طائفة اجتماعية معينة، أو إىل رأي سيايس، وال يستطيع بسبب 
ذلك الخوف أو ال يريد أن يستظل / تستظل بحماية ذلك البلد أو 

العودة إليه خشية التعرض لالضطهاد.". 
ترصيح هالة زايد جاء يف كلمتها خالل مشاركتها يف أعمال الدورة ترصيح هالة زايد جاء يف كلمتها خالل مشاركتها يف أعمال الدورة 
الخامسة المقامة عىل هامش الدورة الـ52 للجنة األمم المتحدة 
للسكان والتنمية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي باألمم 

المتحدة بنيويورك. 

من التصحيح 



 
ش في أكثر مناطق العالم في  نحن نعي
 عدم االستقرار، ومع ذلك مصر األكثر

استقرارًا بين الدول العربية

معتز بالله عبدالفتاح
أستاذ علوم سياسية

شخصيات عامة

 طبقًا لمؤرش الدول الهشة الذي يعده صندوق السالم، تقع 
مرص يف المرتبة 34 بني 178 دولة، ويسبقنا بالرتتيب من الدول 
العربية من حيث األقل هشاشة، اإلمارات يف المرتبة 149، وقطر 
141، وعمان 133، والكويت 130، والبحرين 113، وتونس 95، 

والسعودية 94، واألردن 69، ولبنان 44، فيما يأيت خلف مرص كأكرث 
هشاشة، ليبيا يف المرتبة 28، والعراق بالـ 13، والسودان الـ 8، 

وسوريا الـ 4، والصومال الثانية، واليمن األوىل كاألكرث هشاشة يف 
العالم. 

ترصيح معزت عبدالفتاح جاء خالل استضافته، الثالثاء، يف برنامج 
العالم. 

ترصيح معزت عبدالفتاح جاء خالل استضافته، الثالثاء، يف برنامج 
"الحياة اليوم"، المذاع عىل قناة "الحياة". 

من التصحيح 



 الصناعة تستهلك 2% فقط من إجمالي
الغاز في مصر

محمد فرج عامر
رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب

سياسيون

تستهلك الصناعة نحو %22.6 من إجمايل الغاز المستخدم يف 
مرص، فيما تستهلك محطات توليد الكهرباء نحو %61، ويستخدم 

نحو %10 يف تصنيع مشتقات البرتول و%5 للمنازل ووقود 
للسيارات، حسب وزارة البرتول. 

ترصيح فرج عامر، جاء خالل استضافته يف برنامج "عىل 
مسؤوليتي"، الذي يقدمه أحمد موىس، ويُذاع عىل قناة "صدى 

البلد". 

من التصحيح 



 هالة صدقي خلت البابا شنودة يطلع
 لها قرار مخصوص علشان قانون

 الطالق، وكان القرار استثنائي، أنت
ش طالق عارف مفي

معتز مطر
 مذيع بقناة الرشق

إعالميون

البابا شنودة لم يصدر قرارًا بطالق الفنانة هالة صديق من زوجها 
السابق مجدي وليم. 

بعد 9 سنوات من قضايا عالقة بني هالة صديق وزوجها، أقامت  سنوات من قضايا عالقة بني هالة صديق وزوجها، أقامت 
األخرية دعوى قضائية للخلع من زوجها، بعد تغيري ملتها من 

الكنيسة األرثوذكسية إىل الكنيسة الرسيانية، ليتسنى لها رفع دعوى 
خلع عام 2001 حصلت عليه فيما بعد وفق قانون األحوال 
الشخصية للمسلمني، ثم عادت بعد ذلك إىل ملتها األصلية 

"األرثوذكسية". 
ويجزي القانون المرصي تطبيق أحكام األحوال الشخصية للمسلمني ويجزي القانون المرصي تطبيق أحكام األحوال الشخصية للمسلمني 
عىل الطوائف األخرى إذا كان الزوجان من ملتني مختلفتني، وهو 
ما تحقق لها بعد تحولها، إذ أصبحت تنتمي لطائفة أخرى غري 

طائفة الزوج األرثوذكسية. 
البابا منح هالة حق الزواج الثاين ألنها أثبتت أن الطالق وقع بعلة البابا منح هالة حق الزواج الثاين ألنها أثبتت أن الطالق وقع بعلة 
"الزنا"، وهو ما تنص عليه المادة 50 من الئحة 1938 التي قدمتها 
الكنيسة والمجلس الميل، واعتمدها القانون كونها الترشيع الديني 

لألرثوذكس. 
ترصيح معزت مطر جاء خالل تقديمه حلقة، األربعاء، من برنامجه 

"مع معزت" المذاع عىل قناة "الرشق" 

من التصحيح 



 السم الموجود في في ميثاق
 جامعة الدول العربية هو كلمة

 اإلجماع، أي قرار يصدر من
 الجامعة الزم يكون باإلجماع،

 وطالما عندنا دول عربية عميلة
يبقى هنطلع قرار إزاي تامر أمين

 مذيع عىل قناة النهار

إعالميون

ال يشرتط ميثاق جامعة الدولة العربية اإلجماع يف اتخاذ قراراته. 
يف حالة اعتداء دولة عىل أخرى، فإنه للدولة المعتدية دعوة يف حالة اعتداء دولة عىل أخرى، فإنه للدولة المعتدية دعوة 
المجلس لالنعقاد، ووفقا للمادة السادسة من الميثاق، "يقرر 

المجلس التدابري الالزمة لدفع هذا االعتداء، ويصدر القرار بتوافق 
اآلراء، ويف حالة تعذر ذلك يصدر القرار بموافقة ثلثي الدول 

األعضاء الحارضة والمشاركة يف التصويت فإذا كان االعتداء من 
إحدى دول الجامعة، ال يدخل يف حساب األغلبية صوت الدولة 

المعتدية". 
وبشكل عام "يتم اعتماد القرارات يف الجامعة بتوافق اآلراء ما أمكن وبشكل عام "يتم اعتماد القرارات يف الجامعة بتوافق اآلراء ما أمكن 
ذلك"، وفقًا للمادة السابعة من الميثاق المكون من 21 مادة. 

الحالة الوحيدة التي يشرتط فيها اإلجماع تنظمها المادة 18، وهي 
أن يعترب المجلس أن "أي دولة ال تقوم بواجبات هذا الميثاق 

منفصلة عن الجامعة، وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول ما عدا 
الدولة المشار إليها". 

وكان الميثاق القديم قبل تعديله يف 2005 يتطلب اإلجماع يف اتخاذ  يتطلب اإلجماع يف اتخاذ 
القرارات، لكن يف القمة العربية التي انعقدت يف الجزائر، قبل 14 
عامًا تم تعديل المادة السابعة، والفقرة الثانية من المادة 

السادسة، ولم يعد اإلجماع ملزمًا. 
ترصيح تامر أمني، جاء خالل حلقة، اإلثنني، من برنامج "آخر النهار" 

المذاع عىل قناة "النهار". 

من التصحيح 


