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 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 فرج عامر 

رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب

مسئولون حكوميون

أغلق فرج عامر مصانعه يف برج العرب، فرباير 2013، بسبب 
احتجاجات عماله عىل أوضاعهم االقتصادية، ومطالبتهم بزيادة 

األجور، وتثبيت العمالة المؤقتة.  
"عامر" لم يكن أحد المعارضني لمريس أثناء حكمه، إذ كتب له يف "عامر" لم يكن أحد المعارضني لمريس أثناء حكمه، إذ كتب له يف 
رسالة اإلغالق، أنه يعرف "حرصه عىل أهمية دور القطاع الخاص، 
ىف تنشيط االقتصاد وزيادة اإلنتاج، والتكامل مع دور الدولة ىف 
توفري الخدمات والسلع األساسية"، كما كان أحد رجال االعمال 
الذي اصطحبهم مريس إىل الصني، مع وفد رجال األعمال. 

أعاد فرج عامر فتح مصانعه، بعد يومني من إغالقها، إثر وساطة أعاد فرج عامر فتح مصانعه، بعد يومني من إغالقها، إثر وساطة 
محمد مريس لحل األزمة، وجرى إعادة اإلنتاج بعد االتفاق مع 

العمال عىل االستجابة لمطالبهم. 
ترصيح فرج عامر، جاء خالل استضافته يف برنامج "عىل 

مسؤوليتي"، الذي يقدمه أحمد موىس، ويُذاع عىل قناة "صدى 
البلد" 

https://www.facebookhttps://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-
tos/a.396686941120054/406725020116246/?type=3&theat

er

من التصحيح 



 اإلمارتيون خدوا شركة
 الدخان في الطرح

 وهيتحكموا في الشركة
وفي كيف المصريين

حمزة زوبع
إعالمي

إعالميون

التصحيح: ما طُرح يف البورصة من أسهم رشكة الرشقية يمثل 
4.5 % فقط من أسهم الرشكة التي تملك غالبية أسهمها الرشكة 
القابضة بنسبة %50.5 بعد الطرح فيما تمتلك نقابة العاملني 
بالرشكة نحو %5.99 من األسهم والبايق خاضع للتدوال الحر 

بالبورصة.  
وكان مكتب رسى الدين لالستشارات القانونية قد أعلن استحواذ وكان مكتب رسى الدين لالستشارات القانونية قد أعلن استحواذ 
محمد العبار المستثمر اإلماريت ومستثمرون سعوديون عىل نسبة 
25 % من الطرح األخري الذي يمثل %4.5 فقط من أسهم الرشكة. 
ترصيح حمزة زوبع جاء خالل تقديمه برنامج "مع زوبع"، المذاع 

عىل قناة "مكملني". 
https://www.facebookhttps://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-

tos/a.396686941120054/397445741044174/?type=3&theat
er

من التصحيح 



 المشير طنطاوي التقى البرادعي أثناء
 أحداث محمد محمود، الذي أخبره أن أمريكا
 تريد تعيينه رئيسًا للحكومة، إلطفاء حرائق
ض طلبه  الشارع، إال ان المشير طنطاوي رف
وأسند مهام الحكومة إلى كمال الجنزوري

دندراوي الهواري
 رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم

السابع

إعالميون

لم يُرشح الربادعي بطلب أمرييك.  
قال محمد الربادعي يف حوار تلفزيوين، إنه أثناء أحداث محمد 
محمود اتصل بالمجلس العسكري إلبالغه بمطالب المتظاهرين، 

يف تشكيل حكومة برئاسته، لكن المشري طنطاوي أخربه أن 
المجلس ال يمانع لكن اإلخوان يرفضون، فاتصل بالدكتور سعد 

الكتاتني، لسؤاله عن األمر، فنفى له ذلك. 
أسامة هيكل، وزير اإلعالم األسبق، قال يف حوار صحفي،: «لما أسامة هيكل، وزير اإلعالم األسبق، قال يف حوار صحفي،: «لما 
استقال عصام رشف، عىل الهواء، الفريق سامي عنان، قال نجيب 
محمد الربادعي، فالمشري اترنفز جدا، وقاله ال». وهو نفس العرض 
الذي عرضه عليه اللواء مراد موايف، مدير المخابرات السابق، لكن 

المشري رفض أيضًا. 
https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-

tos/a.396686941120054/398723037583111/?type=3&theate
r

من التصحيح 



 يا جماهير األهلي انتوا راضيين تاخدوا
 بطولة بالطريقة دي؟ بالحكام وعيل

 إخوانجي بيرهب الحكام، من يومها األهلي
ش في الدوري من ساعة ما ش مات  مخسؤ
 الواد ده (سيد عبدالحفيظ) وقف دقيقة

حداد على الحكام مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك

شخصيات عامة

خرس النادي األهيل، 3 مباريات، منذ وقوف سيد عبد الحفيظ 
دقيقة حداد عىل التحكيم المرصي، يف برنامجه التليفزيوين، 

سبتمرب المايض. المباراة األوىل كانت يف أكتوبر 2018، أمام االتحاد 
السكندري، يف أكتوبر 2018، بنتيجة 4-3، والثانية يف نوفمرب من 
نفس العام، وخرسها األهيل أمام نادي المقاولون العرب، بنتيجة 
1-0، كما خرس يف يناير من هذا العام مباراته أمام نادي برياميدز، 

بنتيجة 1-2. 
ترصيح مرتىض منصور، جاء، األربعاء، خالل برنامج "الزمالك اليوم" ترصيح مرتىض منصور، جاء، األربعاء، خالل برنامج "الزمالك اليوم" 

عىل قناة "المحور". 
https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-

tos/a.396686941120054/402715590517189/?type=3&theate
r

من التصحيح 



 أكذوبة أموال مبارك أصبحت تشكل
ض رغم أن البيان  ُعقدة لدى البع
س الفيدرالي  الصادر من المجل

 السويسري أكد أن مبارك ال يمتلك أي
أصول هناك

عالء مبارك
نجل الرئيس األسبق حسني مبارك

شخصيات عامة

أموال مبارك يف سويرسا ليست أكذوبة. 
رصح وزير الخارجية السويرسي، إيجنازيو كاسيس، يف مؤتمر 
صحفي مع وزير الخارجية المرصي، سامح شكري، يف القاهرة، 
األحد، أن مصري أموال الرئيس المرصي األسبق محمد حسني 

مبارك المجمدة لدى سويرسا بيد القضاء يف بالده، وأن الخارجية 
ال يمكنها التدخل لرفع الحظر عن تلك األموال.  

وكان موقع سويس إنفو( التابع للتلفزيون الرسمي السويرسي)،  التابع للتلفزيون الرسمي السويرسي)، 
ذكر سابقًا أن السلطات السويرسية جمدت قرابة 700 مليون 
فرنك، تعود إىل عائلة ونظام مبارك يف 2011، قبل ان تفرج عن 

جزء منهم.  
ترصيح عالء مبارك دوّنه يف تغريدة عىل حسابه الشخيص يف تويرت. 

https://www.https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-
tos/a.396686941120054/404737813648300/?type=3&theat

er

من التصحيح 



ش والشرطة بيعملوا  هل الجي
س، هل  وقفات عايزين فلو

ش هنكمل إال لو ادتنا،  بيقولوا م
ش  وال حصلت وال بتحصل (..) محد

طلب زيادة عبدالفتاح السيسي
رئيس مرص

مسؤولون

نظم أمناء الرشطة منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى نهاية 2015، 
أكرث من 15 احتجاجًا، تضمنت مطالب كثرية عىل رأسها زيادة 
الرواتب، ما أدى إىل زيادة رواتبهم 3 أضعاف ما كانت عليه قبل 
الثورة. وبعد تويل الرئيس عبدالفتاح السييس، منصب رئاسة 
الجمهورية، تظاهر أمناء الرشطة يف أغسطس 2015، وأغلقوا 

أقسام الرشطة يف الرشقية بالجنازير، واقتحموا مبنى مديرية األمن 
ومنعوا القيادات من الدخول، مطالبني بزيادة الراتب، وزيادة بدل 
مخاطر العمل، ورصف الحوافز والعالوات المتأخرة وحافز قناة مخاطر العمل، ورصف الحوافز والعالوات المتأخرة وحافز قناة 

السويس، وغريها من المطالب. 
ترصيح عبدالفتاح السييس جاء خالل كلمته بالندوة التثقيفية 

للقوات المسلحة لالحتفال بيوم الشهيد. 
https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-

tos/a.396686941120054/397881504333931/?type=3&theate
r

من التصحيح 



 كان آخر اتصال تليفوني لي مع
س 2013 عندما زار  كيري في 3 مار
 القاهرة، أي 4 شهور قبل 3 يوليو
 (تاريخ عزل مرسي) ولم نتحدث
 إطالقًا في أي تدخل من قبل

ش أو غيره الجي محمد البرادعي
 نائب رئيس الجمهورية للعالقات

الدولية سابًق

شخصيات عامة

يف حواره مع "نيويورك تايمز" بعد عزل مريس بيوم واحد، قال 
الربادعي إنه تحدث مع جون كريي، وكاترين أشتون، يوم عزل 
مريس، أي 3 يوليو 2013، إلقناعهم برضورة عزل مريس إلعادة 

التحول الديمقراطي إىل مرص. 
ويف آخر حوار له مع تلفزيون العريب، قال الربادعي إنه تحدث إىل ويف آخر حوار له مع تلفزيون العريب، قال الربادعي إنه تحدث إىل 
جون كريي بعد عزل مريس، أي بعد 3 يوليو 2013، من أجل تشكيل 
وساطة للرئيس المعزول تمكنه من الخروج اآلمن إىل أي دولة 

خليجية لفرتة انتقالية. 
ترصيح محمد الربادعي دوّنه يف تغريدة عىل حسابه الشخيص يف 

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

tos/a.396686941120054/396686694453412/?type=3&theat
er

من التصحيح 


