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األكثر تكرارًا



 أنا هقولكم على غلطة واحدة أو تمن
 واحد دفعناه وهندفعه 2011 (ثورة
 يناير)،  لم تكن أبدًا تُبنى سدود على

نهر النيل إال في 2011
 عبدالفتاح السيسي
رئيس جمهورية مرص العربية

مسئولون حكوميون



 عبدالفتاح السيسي
رئيس حمهورية مرص العربيية

مسئولون حكوميون

من التصحيح 



 لمواطن استفاد من المشروعات
 القومية اللي خلقت ماليين من فرص
 العمل (..) مصر لم يكن لديها إيرادات
ض لتغطية المصروفات أصبح لديها فائ

 محمد معيط
وزير المالية المرصي

مسئولون حكوميون

من التصحيح 



س هو إسقاط  الهدف من دعوات التظاهر أم
س، الموضوع س إسقاط الرئي  الدولة المصرية ولي

س س على فكرة، قوًال واحدة لي ش الرئي  م
س الهدف، وإنما الهدف هو القوات  الرئي
 المسلحة، اضرب المؤسسة العسكرية، ألن
ش يعني إسقاط مصر، خالص  اسقاط الجي
ش حضرتك وال حد ش بلد (..) متروح معندك

ياخدك الهدف هو إسقاط مصر ياخدك الهدف هو إسقاط مصر 
 أحمد موسى

إعالمي

إعالميون

من التصحيح 



 هالة السعيد
(وزيرة التخطيط

مسئولون حكوميون

من التصحيح 



هللا محمد مرسي (..) هذا الذي  عبد
 مات بعد أن غادر، أخبار كتيرة بتقول
 إن هو كان في نيابة االنقالب اليوم
 وخرج بكفالة، أخبار كتير بتقول إنه
 مات في ظروف غريبة، تشنج ثم
يعني ذبحة صدرية أو أزمة قلبية س قباري  عبا

 المتحدث اإلعالمي باسم المكتب العام
لجماعة اإلخوان المسلمني

سياسيون

وفقًا لمحامي أرسة الرئيس األسبق، محمد مريس، المحامي 
عبد المنعم عبد المقصود فإن عبد هللا، تويف إثر أزمة قلبية 
فاجأته أثناء قيادته لسيارته بصحبة أحد أصدقائه الذي استطاع 

إيقاف السيارة.  

ونفى "عبدالمقصود" ما نرشته وسائل إعالم عن حبس عبدهللا ونفى "عبدالمقصود" ما نرشته وسائل إعالم عن حبس عبدهللا 
محمد مريس وإخالء سبيله صباح وفاته، وأشار إىل أن "عبدهللا" 
سبق التحقيق معه يف قضية تتعلق بنرش أخبار كاذبة، وأخىل سبيله 
يف شهر أكتوبر 2018 بكفالة 5 آالف جنيه، ولم يتعرض للحبس أو 

الخضوع للتحقيق منذ إطالق رساحه.    

ترصيح عباس قباري، جاء خالل مداخلة هاتفية أجراها مع برنامج 
"ألو مكملني"، المذاع عىل قناة "مكملني". 

https://www.facebook.comhttps://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-
tos/a.396686941120054/499698657485548/?type=3&theater

من التصحيح 



 سمير فرج
مدير الشؤون المعنوية السابق

شخصيات عامة

يف عام 2015 أعفى الفريق أول صديق صبحي، وزير الدفاع 
آنذاك، 574 منشأة تابعة للجيش من الرضيبة العقارية، وكانت 
عبارة عن عدد من الدور والفنادق والنوادي والشقق والفيالت 

والساحات التابعة للقوات المسلحة، حسب قرار وزارة الدفاع رقم 
68 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 124 لسنة 

2015 الصادر يف 3 يونيو 2015.  

 وتشمل قائمة العقارات المعفاة 52 ناديًا، و29 فندقًا، و18  فندقًا، و18 
مصيفًا، و8 دور سينما ومسارح، إىل جانب عدد من دور القوات 
المسلحة، والساحات وفروع السوبر ماركت والمجازر اآللية، إىل 

جانب العمارات والشقق والفيالت. 

 ومنذ عام 2016، يمنح قانون رضيبة القيمة المضافة إعفاءات ، يمنح قانون رضيبة القيمة المضافة إعفاءات 
للقوات المسلحة وغريها من المؤسسات األمنية. وينص القانون 
عىل أال يدفع الجيش رضيبة القيمة المضافة عىل السلع والمعدات 
واآلالت والخدمات والمواد الخام الالزمة ألغراض التسلح والدفاع 

واألمن القومي.  

ولوزارة الدفاع الحق يف تقرير أي السلع والخدمات يرسي عليها 
القانون.  

ترصيح سمري فرج جاء خالل استضافته بربنامج "نظرة"، المذاع ترصيح سمري فرج جاء خالل استضافته بربنامج "نظرة"، المذاع 
عىل "صدى البلد".  

https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-
tos/a.396686941120054/499071227548291/?type=3&theater

من التصحيح 


