
 مصر ال يوجد بها سجناء رأي، لكن بها مجرمين في السجون،
وإخوان مسلمين مارقين ارتكبوا جرائم في حق المصريين

  نشأت الديهي
 مقدم برنامج بالورقة

والقلم

إعالميون

س القومي  أكد التقرير األخير للمجل
لحقوق اإلنسان (حكومي)، ويغطي 

الفترة من مايو 2018 حتى يوليو 2019، أن 
مصر بها سجناء رأي.

وحسب التقرير، فإنه يسود انطباع بأن وحسب التقرير، فإنه يسود انطباع بأن 
السلطات ال ترحب بممارسة التظاهر 
واالحتجاج السلمى، ويُخلط فى الذهن 

العام بين توقيف المعارضين السياسيين 
فى قضايا تتصل بدعم اإلرهاب من جهة، 
وحرية النشاط السياسى والمعارضة من 

جهة أخرى.
ودعا التقرير السلطات إلى تيسير ودعا التقرير السلطات إلى تيسير 
التجمعات السلمية والتفاهم مع 

التجمعات وحثها على االلتزام بالقانون 
ض المخالفين  بدًال من تدابير توقيف بع
س بعضهم احتياطيًا  بصورة إدارية وحب

بعد عرضهم على النيابة العامة 
وإبقائهم محبوسين قيد التحقيقات 

والمحاكمة مادامت أفعالهم ال تنطوى والمحاكمة مادامت أفعالهم ال تنطوى 
على عنف وخروج على السلمية، على 

نحو ما شهدته تجمعات جماهرية عديدة 
خالل السنوات السابقة.  

وحسب التقرير فإنه على صعيد النشاط 
الحزبى، تعرض عدد من المعارضين 

الحزبيين للتوقيف والمالحقة القضائية.
س  س مجل س وأقر علي عبد العال، رئي س مجل وأقر علي عبد العال، رئي

النواب، بوجود شباب مسجونين بسبب 
آرائهم المعارضة لتغيير الدستور، إذ 
قال ردًا على طلب أسامة بديع، عضو 

تنسيقية األحزاب، باإلفراج عن 
المحبوسين بسبب الدستور: "سأبدأ من 
الغد العمل على اإلفراج عن الشباب 

المحبوسين".المحبوسين".
س حزب المصرى  وقال فريد زهران رئي
الديمقراطى، إن هناك شخصيات من 
الحزب مسجونين على ذمة قضايا رأي.
كما انتقدت منظمة العفو الدولية أكثر 
من مرة وجود معتقلي رأي في مصر، 
س ، حين انتقدت  كان آخرها في 10 مار

الحكم على السياسي والمحامي 
الحقوقي زياد العليمي بالسجن لمدة 
عام إلجرائه مقابلة مع "بي بي سي"، 
ض على الباحث باتريك  ومن قبله القب

زكي.زكي.
تصريح نشأت الديهي جاء خالل تقديمه 
برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على 

.ten قناة
األسئلة:

س كورونا  هل ظهرت حاالت إصابة بفيرو
في السجون؟ 

منعت الوزارة الزيارة عن السجون منعت الوزارة الزيارة عن السجون 
س  المصرية لمدة 10 أيام كإجراء احتراز

س. ضد "كورونا" تبدأ من 10 مار
حتى اآلن ال توجد حاالت إصابة موثقة 

في السجون المصرية، بشكل رسمي، أو 
شبه رسمي.

ض المواقع المحسوبة على  ض المواقع المحسوبة على قالت بع قالت بع
جماعة اإلخوان المسلمين إنها رصدت 

س داخل السجن، لكن  حالة إصابة بالفيرو
لم تتوثق أي منظمة حقوقية من األمر.
نفت وزارة الداخلية وجود أية حاالت 

س داخل السجون. إصابة بالفيرو
هل يحصل السجين على الرعاية الطبية هل يحصل السجين على الرعاية الطبية 

الالزمة في سجون مصر؟ 
كشف تقرير لمنظمتي النديم والمبادرة 
المصرية للحقوق الشخصية، صدر عام 

2017، عن الصعوبة الشديدة التي 
يواجهها المرضى من السجناء في حال 

احتياجهم إلى العالج داخل السجن.
ورصد التقرير تدني مستوى الخدمات ورصد التقرير تدني مستوى الخدمات 

الطبية داخل السجن، باإلضافة إلى غياب 
آليات المراقبة والمتابعة ألداء أطباء 

ص الحاد في أنواع كثيرة  السجن، والنق
من األدوية الضرورية داخل مستشفى 

وعيادة السجن.
أما فى حالة احتياج السجناء إلى أما فى حالة احتياج السجناء إلى 

الحصول على عالج طبي في مستشفى 
خارجي، ال يتوفر في مستشفى السجن، 
تقوم مصلحة السجون وإدارة الترحيالت 
وإدارة السجن نفسه بالتنسيق معًا، 

حتى يتم نقل السجين للعالج، وهو األمر 
الذي أوضحت الشهادات مدى صعوبته 
ض. س سلبًا على حالة المري ض.ما ينعك س سلبًا على حالة المري ما ينعك
رصد التقرير مدى صعوبة المالحقة 

القانونية لمرتكبي اإلهمال الطبي داخل 
السجون، إذ أنه غير مسموح للسجين 

ض وال لمحاميه باالطالع على ملفه  المري
الطبي، باإلضافة إلى صعوبة إثبات 
أسباب الوفاة أو تعرض السجين ألي 

انتهاك.
ما الجهات الحقوقية المسموح لها ما الجهات الحقوقية المسموح لها 

زيارة السجون المصرية؟ 
 ال تسمح السجون المصرية بمتابعتها 
من قبل المنظمات الحقوقية، والجهة 
الحقوقية الوحيدة المسموح لها هي 

س القومي لحقوق اإلنسان  المجل
(حكومي).

ووضع التعديل األخير لالئحة السجون عام ووضع التعديل األخير لالئحة السجون عام 
س للسجون،  2017 قيودًا على زيارة المجل
واشترط "الحصول على تصريح مسبق من 
النائب العام، محددًا به السجن المصرح 
بزيارته وأسماء الزائرين من األعضاء"، 
ض الزيارات المفاجئة مشترطًا  كما رف

الزيارة في "المواعيد التي تحددها إدارة 
السجن وخالل فترات العمل الرسمية".السجن وخالل فترات العمل الرسمية".
ورفضت إدارة السجون من قبل طلب ورفضت إدارة السجون من قبل طلب 
س بزيارة سجن طرة شديد  المجل

الحراسة ب، المعروف بـ"العقرب"، ثم 
وافقت بعد أكثر من 4 أشهر، لكنها 
رفضت إدخال راجية عمران، عضو 

س، ضمن الوفد الزائر، النتقادها  المجل
أوضاع السجون المصرية.

هل هناك انتقادات سابقة من جهات هل هناك انتقادات سابقة من جهات 
رسمية مصرية للسجون في مصر؟ 

س القومي لحقوق اإلنسان   وجه المجل
(الجهة الرسمية المعنية بحقوق اإلنسان 

في مصر) عددًا من االنتقادات لنظام 
السجون في تقريره عن سنة 2016/2015، 

وهي:
 تكتظ مراكز االحتجاز األولية باألقسام  تكتظ مراكز االحتجاز األولية باألقسام 
والمديريات بأعداد هائلة تفوق طاقتها 
االستيعابية بشكل كبير، وبتقديرات تصل 
إلى نحو %300 من طاقتها االستيعابية.

 يتجاوز االكتظاظ بالسجون إلى %150 من %150 من 
طاقتها االستيعابية، ما يتسبب في 
استمرار وقوع وفيات نتيجة تردي 
األحوال الصحية، وعدم القدرة على 

إسعاف الحاالت الحرجة، واالختناق الذي 
يصيب المحتجزين، الذين يتناوبون في 
النوم لضيق المساحة، وتردي الخدمات 
البيئية والغذائية والسلوكيات السلبية البيئية والغذائية والسلوكيات السلبية 

للمحتجزين.
س لفترات طويلة لغير   مخاطر الحب

معتادي اإلجرام مع المجرمين.
 عدم تطبيق مواد الئحة السجون 

الجديدة، فيما يتعلق بالزيارة ومدتها، 
ض ومدته وأماكنه. والتري

 اتخاذ إدارة أحد السجون عدد من  اتخاذ إدارة أحد السجون عدد من 
اإلجراءات التأديبية تجاه سجناء، 

بوضعهم في غرف التأديب لفترات 
تتراوح ما بين أسبوع حتى 16 يومًا، وفى 

ظروف ال إنسانية تمثلت في عدم 
إمكانية قضاء حاجتهم، قلة ورداءة 
وعدم صالحية الطعام المقدم، ومياه 

الشرب، وعدم وجود تهوية، وكذلك تبين الشرب، وعدم وجود تهوية، وكذلك تبين 
وجود آثار ضرب على أحدهم.

 تعرض سجناء للتهديد بطريقة غير 
مباشرة من القائمين على إدارة السجن 
في حالة اإلفصاح عما حدث لهم إلي 

س. وفد المجل
س القومي لحقوق  س القومي لحقوق  أوصى المجل  أوصى المجل
اإلنسان بإعادة النظر في المواد 

س االحتياطي  القانونية، التي تنظم الحب
وضرورة تطبيق الئحة السجون الجديدة، 
والتحقيق العاجل في الوقائع التي تم 

اإلبالغ عنها بسجن أبو زعبل.
https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-

tos/a.396686941120054/645551239566955/?type=3&theater

التصحيح 

 هو مؤلم في الحقيقة طوال فترة
 معاناة الشعب السوري وما تعرض له
 من فقد لألرواح ومن هجرة ما يزيد عن
 نصف الشعب السوري خارج األراضي
 السورية وإقامتهم في معسكرات

الالجئين   سامح شكري
وزير الخارجية المصري

مسؤولون حكوميون

ال يقدر عدد الالجئين السوريين 
المسجلين في المفوضية السامية 
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، أو 

الذين يعيشون في معسكرات الالجئين، 
بنصف الشعب السوري الذي يصل 
تعداده أكثر من 17 مليون نسمة.

وحسب األمم المتحدة فإن عدد الالجئين وحسب األمم المتحدة فإن عدد الالجئين 
السوريين 5 مليون و561 ألف و824 الجئ، 
ش منهم في المعسكرات حول  يعي

العالم 287,886 الجئ، حتى تاريخ 27 فبراير 
.2020

وأقصى عدد سجلته األمم المتحدة وأقصى عدد سجلته األمم المتحدة 
لالجئين السوريين في المعسكرات كان 

عام 2016، إذ سجلت 494 ألف الجئ.
ويبلغ عدد النازحين الذين أجبرتهم 
الحرب على ترك منازلهم واالنتقال 

لمناطق أخرى داخل األراضي السورية، 
ص. نحو 6.6 مليون شخ

تصريح سامح شكري جاء خالل استضافته تصريح سامح شكري جاء خالل استضافته 
ببرنامج "التاسعة"، المذاع على "القناو 

األولى المصرية".
األسئلة:

ما الدول التي تستضيف العدد األكبر من 
الالجئين السوريين؟ 

تركيا 
- تستضيف 3.6 مليون الجئ سوري. مليون الجئ سوري.

- خالل العام الماضي رفضت استقبال 
المزيد وأغلقت الحدود ورحلت آالف من 

طالبي اللجوء السوريين.
- فتحت السلطات التركية العديد من 

مخيمات النازحين في المناطق الخاضعة 
لسيطرتها في سوريا.

- مع اشتداد المعارك مؤخرًا في محافظة  مع اشتداد المعارك مؤخرًا في محافظة 
ش التركي لخسائر في  إدلب وتعرض الجي
األرواح والمعدات قررت تركيا فتح الباب 
أمام الالجئين لالنتقال إلى أوروبا برًا أو 

بحراً.
لبنان 

-بها 910,256 الجئ سوري.
- يفتقر %74 من السوريين في لبنان إلى  من السوريين في لبنان إلى 
اإلقامة القانونية ويخاطرون بتعرضهم 
لالحتجاز كونهم في البالد بشكل غير 

قانوني.
ض  ض  خالل السنوات الماضية عاد بع - خالل السنوات الماضية عاد بع

الالجئين من لبنان إلى سوريا بموجب 
اتفاقات محلية ال تشرف عليها مفوضية 

الالجئين.
ض الالجئين قالوا إنهم يعودون  ض الالجئين قالوا إنهم يعودون  بع - بع
بسبب السياسات القاسية وتدهور 

س ألنهم يعتقدون  األوضاع في لبنان، لي
أن سوريا آمنة.

األردن 
-سجل األردن حوالي 655,435 الجئ سوري.
ض األردن بشكل قاطع فتح الحدود  ض األردن بشكل قاطع فتح الحدود  رف - رف
التي أغلقها منذ يونيو 2016، أمام طالبي 
اللجوء الفارين من القتال في الجنوب 

الغربي.
العراق  

يوجد بها نحو 247,568 الجئ سوري.
مصر  

يوجد بها نحو 129,642 الجئ سوري. الجئ سوري.
كيف يعاني النازحون والالجئون 

السوريون؟ 
-يحتاج 11.7 مليون سوري إلى شكل ما من 
أشكال المساعدات اإلنسانية والحماية.

النازحون 
ش نحو %83 من السوريين تحت خط  من السوريين تحت خط  يعي

الفقر 
- ارتفعت نسبة العائالت التي تنفق أكثر 
من نصف دخلها السنوي على الطعام 

إلى 90%.
- أسعار المواد الغذائية ارتفعت بثمانية 

أضعاف.
الالجئون الالجئون 

ش حوالي %70 من الالجئين  - يعي
السوريين على المحك وتحت خط الفقر.
-ال يستطيع أكثر من ثالثة أرباع الالجئين 
في المناطق الحضرية في األردن ولبنان 
تلبية احتياجاتهم األساسية في مجال 
الطعام أو المأوى أو الصحة أو التعليم.
-ارتفعت نسبة األطفال الالجئين في ارتفعت نسبة األطفال الالجئين في 

س في األعوام األخيرة. المدار
-من بين 1.7 مليون الجئ سوري في سن 

الدراسة، ال يزال %43 خارج المدرسة.
وفقا لألمم المتحدة 

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

tos/a.396686941120054/637439200378159/?type=3&theater

التصحيح 

 احتلت مصر المرتبة األولي في
 معدالت نمو اقتصادات الشرق األوسط

وأفريقيا بمعدل بلغ 5.6%

  مصطفى مدبولي
س الوزراء المصري رئي

مسؤولون حكوميون

رغم أن مصر احتلت المركز األول في 
معدل النمو بمنطقة الشرق األوسط 
لعام 2019، بنسبة %5.5 لكنها ليست 

األولى على أفريقيا.
وحسب صندوق النقد الدولي، يأتي وحسب صندوق النقد الدولي، يأتي 

ترتيب مصر في معدالت النمو بين دول 
قارة أفريقيا متأخرًا، يسبقها العديد من 
الدول على رأسها جنوب السودان 7.9%، 
ورواندا %7.8، ثم كوت ديفوار %7.5، يليها 
غانا %7.5، ثم إثيوبيا %7.4، إضافة إلى أكثر 

من دولة أخرى.
تصريح مصطفى مدبولي جاء خالل تصريح مصطفى مدبولي جاء خالل 

إطالقه برنامج العمل األفضل مع منظمة 
العمل الدولية.

األسئلة:  
ما أعلى معدالت النمو في أفريقيا خالل 

2019؟ 
جنوب السودان: 7.9%

رواندا: 7.8%: 7.8%
كوت ديفوار: 7.5%

غانا: 7.5%
إثيوبيا: 7.4%
بنين: 6.6%
جامبيا: 6.5%
النيجر: 6.3%
أوغندا: 6.2%

السنغال: 6%  
غينيا: 5.9%
كينيا: 5.6%
مصر: 5.5%

كيف تصدرت مصر قائمة النمو في 
منطقة الشرق األوسط لعام 2019؟ 

مصر: 5.5%5.5%
العراق: 3.4%
إسرائيل: 3.1%
األردن: 2.2%
البحرين: 2%
قطر: 2%

اإلمارات: 1.6%
الكويت: 0.6%0.6%

السعودية: 0.2%
تركيا: 0.2%
لبنان: 0.2%
عمان: 0%
إيران: 9.5%-

ما ترتيب مصر بين اقتصادات الشرق ما ترتيب مصر بين اقتصادات الشرق 
األوسط خالل السنوات الماضية من حيث 

النمو؟ 
2014: المركز التاسع 
2015: المركز الرابع 
2016: المركز الرابع 
2017: المركز الثاني 
2018: المركز األول  المركز األول 
2019: المركز األول 

كيف كانت معدالت النمو في مصر خالل 
السنوات الماضية؟ 

%2014 2.9 :
2015 % 4.37 :
2016 % 4.35 :
20172017 % 4.18 :
2018 % 5.31 :

ما توقعات صندوق النقد الدولي بشأن 
نمو االقتصاد المصري؟ 

2020 % 5.9 :
2021  % 6 :

*جميع البيانات حسب صندوق النقد جميع البيانات حسب صندوق النقد 
والبنك الدولي 

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

tos/a.396686941120054/639494803505932/?type=3&theater

التصحيح 

 فــي شــهر أبريل هيكون خالص
 احتمــاالت ظهــور الكورونا بتتضاءل
 وباتــت فــي حكــم المنعدمة مع ارتفاع

 درجــات الحرارة. مــع مطلع الربيع
 الكورونــا فــي العالــم كله أو على

 األقــل فــي نصف الكرة الشــمالي اللي
إحنــا بننتمــي ليــه نتيجة ارتفاع درجات

الحــرارة هتبتــدي تخمد تدريجيًا  نادر سعد
س الوزراء المتحدث باسم مجل

مسؤولون حكوميون

ال يوجد إثبات علمي يقر بأن ارتفاع 
درجات الحرارة يحد من ظهور وانتشار 
س كورونا، حسب ممثل منظمة  فيرو

الصحة العالمية في مصر، الدكتور جون 
جابور.

وقال "جابور" إنهم يأملون ذلك لكن  إنهم يأملون ذلك لكن 
يصعب التنبؤ بما إذا كان "كورونا" 
سيكون مثل اإلنفلونزا التي يقل 
انتشارها مع ارتفاع درجات الحرارة، 
س جديد  وذلك ألن "كورونا" فيرو

واختفائه في الصيف سيخضع لخصائصه 
وأنماطه واتجاهاته وقت ارتفاع درجات 

الحرارة.الحرارة.
رغم صعوبة التنبؤ، لكن "جابور" أكد أنه 

مع خبرة المنظمة في التعامل مع 
فيروسات مشابهة فإن ارتفاع درجة 
الحرارة يؤدي إلى الحد من انتشارها.
تصريح نادر سعد جاء خالل مداخلة 
هاتفية أجراها بقناة "صدى البلد".

األسئلة:
س كورونا في  ما الذي نعرفه عن فيرو

مصر؟ 
ص 1443 حالة تم االشتباه بإصابتها  - تم فح

س كورونا. بفيرو
ظهرت في مصر حالتان مصابتان ظهرت في مصر حالتان مصابتان 

س، األولى في 14 فبراير الماضي،  بالفيرو
والثانية بعد منتصف ليل األول من 

س. مار
ص صيني، يبلغ  الحالة األولى كانت لشخ
من العمر 33 عامًا، ويعمل في إحدى 
الشركات الصينية، شرق القاهرة.
- في 27 فبراير أعلنت وزارة الصحة،  فبراير أعلنت وزارة الصحة، 

ومنظمة الصحة العالمية، تعافي الحالة 
وخروجها من مستشفى العزل بعد 

التأكد من سلبية النتائج المعملية له، 
س. وقضائه فترة حضانة الفيرو

س بترول كندي،  س بترول كندي،  الحالة الثانية، لمهند - الحالة الثانية، لمهند
ظهرت عليه األعراض، وتم عزله 

ص للعالج وجاري  بالمستشفى المخص
ص المخالطين. فح

ما الدول التي أعلنت استقبال مصابين 
عائدين من مصر؟ 

الصين 
-وثائق مركز مكافحة الفيروسات ومنع وثائق مركز مكافحة الفيروسات ومنع 
انتشارها في الصين ذكرت أن 3 حاالت 

لمواطنين صينين ثبتت إصابتهم 
س بعد عودتهم من مصر. بالفيرو

-الوثائق أظهرت أن سيدة صينية، كانت الوثائق أظهرت أن سيدة صينية، كانت 
تعمل مديرة لمكتب شركة صيينية في 

القاهرة، ومساعدها خرجا من مصر في 4 
فبراير وثبتت إصابتهما بالمرض.

ص المخالطين لهما في مكتب  ص المخالطين لهما في مكتب  بعد فح - بعد فح
العمل بأحد المتاجر بحي مدينة نصر 

ومحل اإلقامة بمدينة الرحاب، تأكّد أن 
س،  أحد العاملين معهما حامل للفيرو

وكانت هذه هي الحالة التي أعلنت عنها 
مصر واتخذت معها اإلجراءات.

-وثيقة أخرى لمركز مكافحة الفيروسات وثيقة أخرى لمركز مكافحة الفيروسات 
الصيني بتاريخ 16 فبراير كشفت أن 
مواطنًا صينيًا عاد من القاهرة إلى 
الصين عبر موسكو، وثبتت إصابته.

ص المسافرين على  ص المسافرين على  طالبت الوثيقة بفح - طالبت الوثيقة بفح
متن الرحلة التي أقلعت من القاهرة في 
7 فبراير، غير أن الحكومة المصرية لم 
تعلن عما إذا كانت قد أجرت فحوصات 

للمخالطين لهذه الحالة.
فرنسا 

-أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه 
فيران، أن حالتين من بين َمن ثبتت 
س كورونا قد عادتا  إصابتهم بفيرو

مؤخرًا من رحلة إلى مصر، وأنهما حاليًا 
في حالة صحية "خطيرة".

- المصابان الفرنسيان كانا مقيمين في  المصابان الفرنسيان كانا مقيمين في 
مصر مع فوج سياحي خالل الفترة من 5 
فبراير حتى تمت مغادرتهم في 16 فبراير.
- أجهزة الدولة اتخذت اإلجراءات الالزمة 
بمراجعة أماكن إقامة الشخصين في 
مصر، وتأكدت أن جميع أفراد الفوج 

السياحي غادروا البالد.
- تم خضوع جميع العاملين المتواجدين  تم خضوع جميع العاملين المتواجدين 

بمكان إقامة الفوج، والمجموعة 
المرتبطة بصورة مباشرة بالفوج 

السياحي، لتأمين المواطنين، والتأكد 
من عدم وجود إصابات.

س الوزراء. حسب مصطفى مدبولي، رئي
كندا 

-وزارة الصحة الكندية أعلنت وجود حالة وزارة الصحة الكندية أعلنت وجود حالة 
س كورونا سافرت إلى مصر  مصابة بفيرو

مؤخرًا.
ض رجل فى الثمانينات من عمره  - المري

ووصل إلى تورونتو فى 20 فبراير.
-وزارة الصحة أكدت أنها تتواصل حاليًا وزارة الصحة أكدت أنها تتواصل حاليًا 
مع سفارة مصر في كندا للتعرف على 
مالبسات ما ذكرته وزارة الصحة الكندية.
- وزارة الصحة قالت إن هناك تواصل عال  وزارة الصحة قالت إن هناك تواصل عال 
المستوى مع منظمة الصحة العالمية 
بذات الشأن، للتعرف على خط سير 

واألماكن التى زارها الكندي للتمكن من 
فحصها وتأمينها.

ما الدول التي حظرت دخول المصريين 
بسبب كورونا؟ 

قطر قطر 
-قررت الهيئة العامة للطيران المدني 
القطرية، منع المسافرين الحاملين 

للجنسية المصرية، والقادمين عبر نقاط 
وسيطة، من دخول أراضيها، عبر مختلف 
مطاراتها ضمن تدابير الحكومة هناك 
س "كورونا المستجد". الحتواء فيرو

- القرار شمل جميع المسافرين، حتى  القرار شمل جميع المسافرين، حتى 
في حالة حملهم إلقامة سارية داخل 

أراضي قطر.
الكويت 

س" الكويتية عن  الكويتية عن  - نقلت صحيفة "القب
مصادر أمنية محلية، أن وزارة الداخلية 
الكويتية، أوقفت إصدار جميع أنواع 

التأشيرات ألبناء الجالية المصرية، حتى 
إشعار آخر، وذلك ضمن الخطط االحترازية 

س كورونا. لمواجهة فيرو
س- إن من  إن من  - المصادر قالت –بحسب القب

لديهم إقامات داخل البالد من المصريين 
غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم 

العودة إلى البالد.
-القرار الذي نشرته الصحيفة يشمل القرار الذي نشرته الصحيفة يشمل 
وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء 
أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو 
حكومية، وكذلك وقف سمات االلتحاق 
بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول 

"فيزا العمل".
رغم نشر القرار، لكن الكويت لم تصدر رغم نشر القرار، لكن الكويت لم تصدر 
قرارًا رسميًا،  كما أن المواقع المصرية 
نقلت عن مصادر دبلوماسية بالسفارة 
الكويتية في مصر نفيها إصدار قرار 

بوقف التأشيرات للمصريين.
وحسب المصادر الدبلوماسية فإن وحسب المصادر الدبلوماسية فإن 

"القنصلية الكويتية مستمرة في إصدار 
التأشيرات للمواطنين المصريين.. ولم 
يصلنا أى تعميم من السلطات الكويتية 
بوقف إصدار التأشيرات حتى اليوم".

س األحد،  س األحد، وزارة الصحة الكويتية قالت، أم وزارة الصحة الكويتية قالت، أم
ص  إنها ستقوم بتطبيق إجراءات فح
إضافي للقادمين من مصر، تحسبًا 
س "كورونا"  إلمكانية إصابتهم بفيرو

الجديد.
بيان وزارة الصحة الكويتية لم يؤكد ما بيان وزارة الصحة الكويتية لم يؤكد ما 

س" من وقف  نشرته صحيفة "القب
تأشيرات المصريين، ما يُرجح عدم صحة 

الخبر.
أوصى ممثلو المكتب اإلقليمي لمنظمة أوصى ممثلو المكتب اإلقليمي لمنظمة 
الصحة العالمية لشرق المتوسط بعدم 
ضرورة فرض قيود على حركة السفر 

بين الكويت ومصر.
https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-

tos/a.396686941120054/634166607372085/?type=3&theater

التصحيح 

عدد التصريحات  ٣٦

١١
إعالميون

٤
سياسيون

٦
شخصيات عامة

٣
موظفون

٥
مسؤولون حكوميون

:الفيديوهات

ترصيح نبيلة مكرم حول وضع السجاد عىل معدية الرتعة

https://www.facebook.com/376598769795538/videos/187053829254740/

ترصيح مختار نوح حول اعتذار الحويني وحسان عن فتاوى إرهابية

https://www.facebook.com/376598769795538/videos/538278527045949/

ترصيح نشأت الديهي عن انتء قاتل السف الرويس يف تركيا لإلخوان

https://www.facebook.com/376598769795538/videos/211130230291769/https://www.facebook.com/376598769795538/videos/211130230291769/

ترصيح مرتىض منصور حول اعتداء األمن املرصي عىل جمهور الرتجي

https://www.facebook.com/376598769795538/videos/492349388126898/

ترصيح عبد الحليم قنديل عن طلب أردوغان قوات أمريكية من ترمب ملحاربة روسيا

https://www.facebook.com/376598769795538/videos/506847450004836/

ترصيح عد البحي عن حادث قطر محطة مرص للتخلص من الوزير هشام عرفات

https://www.facebook.com/376598769795538/videos/211341133303554/

ترصيحات مكرم محمد أحمد عن فوس "كورونا"ترصيحات مكرم محمد أحمد عن فوس "كورونا"

https://www.facebook.com/376598769795538/videos/278940489775901/

ترصيح فريدة الشوبايش عن تربع محمد صالح ملكافحة "كورونا" يف مرص

https://www.facebook.com/376598769795538/videos/600131703916505/

ترصيح املتحدث باسم وزارة الصحة عن نسبة الشفاء من كورونا يف مرص

https://www.facebook.com/376598769795538/videos/504408140232836/

ش  يضحك  عليك :علشان  محد
الصندوق  السيادي

https://www.facebook.com/SaheehMasr/photos/a.396686941120054/635570200565059/?type=3&theater

كورونا يدق  أبواب  مصر
https://www.facebook.com/SaheehMasr/photos/a.396686941120054/638093880312691/?type=3&theater

كيف  أثر  كورونا  على  مصر  اقتصاديًا؟
https://www.facebook.com/SaheehMasr/photos/a.396686941120054/644691399652939/?type=3&theaterhttps://www.facebook.com/SaheehMasr/photos/a.396686941120054/644691399652939/?type=3&theater

 شائعات  عن  كورونا 10
https://www.facebook.com/SaheehMasr/photos/a.396686941120054/647579589364120/?type=3&theater

 العنف  ضد  المرأة
https://www.facebook.com/SaheehMasr/photos/a.396686941120054/646865819435497/?type=3&theater

 األطباء في مواجهة كورونا
https://www.facebook.com/SaheehMasr/photos/a.396686941120054/652528488869230/?type=3&theater

 إعالم اإلخوان يضاعف آالم كوروناإعالم اإلخوان يضاعف آالم كورونا
https://www.facebook.com/SaheehMasr/photos/a.396686941120054/653909952064417/?type=3&theater

 طارق شوقي
https://www.facebook.com/SaheehMasr/photos/a.396686941120054/640097353445677/?type=3&theater

 تقرير شهر
س  مار


