
 ديون السكة الحديد بلغت نحو 111 مليار جنية لدي
ض الجهات البنك المركزي وبع

كامل الوزير
وزير النقل

مسؤولون حكوميون

حسب آخر تقارير صحفية منشورة 
منتصف مايو، فإن مديونية السكة 
الحديد 250 مليار جنيه، وذلك حين 

س عبد الفتاح السيسي مع  اجتمع الرئي
س الوزراء ووزير النقل لبحث كيفية  رئي

سداد المديونية.
ولم ينشر أي تقارير أو أخبار تشير إلى ولم ينشر أي تقارير أو أخبار تشير إلى 
سداد جزء من المديونية خالل تلك 

الفترة. ولم يبين الوزير في أي تصريح، 
أو الوزارة في أي بيان لها، كيف 

انخفضت مديونية سكك حديد مصر بأكثر 
من 110 مليار جنيه في أقل من 6 

شهور.
تصريح الفريق كامل الوزير جاء خالل تصريح الفريق كامل الوزير جاء خالل 

س الوزراء األربعاء 29 يوليه  مؤتمر مجل
. 2020

وزارة النقل المصرية 
#صحيح_مصر 

مما تتكون ديون هيئة السكك 
الحديدية؟ 

 تدين الهيئة تدين للبنك المركزي  تدين الهيئة تدين للبنك المركزي 
بحوالي 100 مليار جنيه، باإلضافة إلى 
150 مليار جنيه قروض من موازنة 

الدولة لصالح المشروعات التي تنفذها 
الوزارة حاليًا.

ما هي أسباب ديون هيئة السكة 
الحديد؟ 

 خسائر متراكمة من سنوات سابقة..
 قروض إحالل وتجديد.

 غرامات تأخير وفوائد قروض.
ما خطة الهيئة لسداد المديونية؟ 
 استخدام أصول الهيئة في سداد 

المديونية.
 إعادة هيكلة الهيئة.

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

 /tos/a.396686941120054/736267067162038

التصحيح 

ش التركي لم يدخل في مواجهات الجي
 أو صنف دوليا أو عالميا أو لديه 

إمكانيات
طارق فهمي

أستاذ علوم سياسية

شخصيات عامة

ش التركي غير  س صحيحًا أن الجي لي
ُمصنف دوليًا أو عالميًا أو أنه ال يملك 

إمكانيات.
وحسب موقع "جلوبال فاير باور"، المعني 
ش التركي  ش، فإن الجي بتصنيف الجيو
ش العالم  يحتل المركز الـ11 بين جيو

لعام 2020.
ش التركي إمكانيات كبيرة  ش التركي إمكانيات كبيرة ويمتلك الجي ويمتلك الجي
ش  جعلته يحتل المركز الرابع بين جيو

حلف الناتو (27 جيًشا)، ويسبقه 
ش األمريكية، والفرنسية،  الجيو
والبريطانية  فقط (على الترتيب).

كما أنه يحل ثانيًا بعد مصر في ترتيب 
س العام. ش الشرق األوسط لنف جيو
ويأتي في المركز التاسع عالميًا على ويأتي في المركز التاسع عالميًا على 
مستوى القوة الجوية، والـ20 من حيث 
ش  القوة البحرية، وإجماًال فإن الجي

التركي يحتل مراكز متقدمة في أكثر من 
تصنيف داخلي ينعلق بالمعدات 

والتجهيزات.
تصريح طارق فهمي جاء خالل مداخلة تصريح طارق فهمي جاء خالل مداخلة 
هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، 

المذاع على قناة "صدى البلد".
#صحيح_مصر 

ش الـ10 األولى؟  ما ترتيب الجيو
 الواليات المتحدة األمريكية 

 روسيا 
 الصين  الصين 
 الهند 
 اليابان 

 كوريا الجنوبية 
 فرنسا 
 بريطانيا 
 مصر 

 البرازيل  البرازيل 
ما قدرات الجيشين المصري والتركي؟ 

 عدد الجنود 
 المصري: 930 ألف منهم 440 ألف 

في الخدمة.
 التركي: 735 ألف منهم 355 ألف في 

الخدمة.
 القوة الجوية  القوة الجوية 

 المصري: 1054 طائرة بينها 215 
مقاتلة.

 التركي: 1055 طائرة بينها 206 
مقاتلة.

 الدبابات 
 المصري: 4295 دبابة 

 التركي: 2622
 المدرعات 

 المصري: 11700
 التركي: 8700
 القوة البحرية 

 المصري: 320 قطعة بحرية 
 التركي: 149 قطعة بحرية 

 الميزانية  الميزانية 
 المصري: 11.2 مليار دوالر سنويًا 

 التركي: 19 مليار دوالر 

https://web.facebook.com/SaheehMasr/pho-
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التصحيح 

 فيه 17 لقاح وصلت التجربة السريرية
 في اللقاحات, أشهرهم بتاع أكسفورد

وبتاع الواليات المتحدة
حسام حسني

س اللجنة العلمية لمكافحة  رئي
كورونا

موظفون

س صحيحًا أن عدد اللقاحات التي  لي
وصلت لمرحلة التجارب السريرية هي 
17 لقاحًا فقط، حيث إنه بحسب أخر 

تحديث لمنظمة الصحة العالمية في 21 
يوليو الجاري، هناك 24 لقاح 

دخلوامرحلة التجارب السريرية بالفعل 
حتى اآلن، فيما اليزال هناك 142 لقاح 
أخر في مرحلة التجارب قبل السريرية.أخر في مرحلة التجارب قبل السريرية.

تصريح د.حسام حسني، جاء خالل مداخلة 
هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر المذاع 

على قناة "أم بي سي مصر.

 ما هي التجارب السريرية؟ 
 التجارب السريرية هي دراسات ألبحاث  التجارب السريرية هي دراسات ألبحاث 

تُجرى على متطوعين، وتقوم هذه 
األبحاث بدراسة إن كان استخدام عالج 
 جديد آمناً و مدى فعالية ذلك العالج،  جديد آمناً و مدى فعالية ذلك العالج، 

وقد تختبر التجارب السريرية طرق جديدة 
إليجاد أو منع مرضاً ما، وقد أدت هذه 

الدراسات إلى إيجاد طرق عديدة لمنع أو 
ص أو عالج مرض السرطان مثالً. تشخي
 ما هي أبرز اللقاحات التي يتم العمل 

فيها؟ 
 تعكف دول وشركات عدة على تطوير  تعكف دول وشركات عدة على تطوير 
س كورونا، منهم  لقاحات لمكافحة فيرو
5 لقاحات دخلوا في المرحلة الثانية من 
االختبارات السريرية أو تخطتها للمرحلة 

الثالثة.
 لقاح سينوفاك: تقوم شركة "سينوفاك" " 
الصينية بتطوير لقاح يعتمد على جزيئات 
س، وقد أظهر  شبه ميتة من الفيرو

نتائج واعدة بخوص السالمة في المراحل 
األولى من االختبار، ويمر اآلن بالمرحلة 

الثالثة من التجارب في البرازيل.
 لقاح أكسفورد: يستند لقاح جامعة  يستند لقاح جامعة 

س الشمبانزي، الذي  أكسفورد إلى فيرو
ُيسمى "ناقل اللقاح"، ويحتوي الناقل 

على الشفرة الوراثية لطفرات البروتين 
س كورونا، ويؤدي  الموجودة على فيرو
إلى استجابة مناعية قوية في جسم 

اإلنسان.
 ويخضع اللقاح حاليا للتجارب في  ويخضع اللقاح حاليا للتجارب في 

مرحلتيه الثانية والثالثة في بريطانيا، 
وقد خاض مؤخرا المرحلة الثالثة من 
التجارب في جنوب إفريقيا والبرازيل.
 لقاح معهد بكين: أظهر اللقاح الذي  أظهر اللقاح الذي 

طورته شركة صينية بالتعاون مع معهد 
بكين للتكنولوجيا الحيوية، نتائج واعدة 
في اختبار المرحلة الثانية، على الرغم 
من عدم نشر بيانات مفصلة عن التجربة.
 لقاح موديرنا: تعمل شركة األميركية  تعمل شركة األميركية 
للتكنولوجيا الحيوية على تطوير لقاح 
باستخدام محفزات لخداع الجسم إلنتاج 
بروتينات فيروسية تشبه تلك الموجودة 

س كورونا. في فيرو
ويخضع لقاح موديرنا للمرحلة الثانية من ويخضع لقاح موديرنا للمرحلة الثانية من 
التجارب السريرية، لكن الشركة لم تقدم 
بعد منتجها إلى السوق. ويقول مؤيدوه 
إنه قد يكون من األسهل إنتاج كميات 

كبيرة منه.
 لقاح جامعة ملبورن: يجري معهد أبحاث  يجري معهد أبحاث 

مردوخ لألطفال في أستراليا تجربة 
وصلت إلى مرحلتها الثالثة على لقاح 
جديد استنادا إلى لقاح مرض السل 
الذي يبلغ عمره 100 عام تقريبا.

 كيف يتم اختبار اللقاحات؟ 
 المرحلة صفر: في مرحلة ما قبل التجارب  في مرحلة ما قبل التجارب 

السريرية من اختبار اللقاح، يعطي 
الباحثون اللقاح أوال للحيوانات، لمعرفة 
ما إذا كان يؤدي إلى استجابة مناعية 

لديها أم ال.
 المرحلة األولى: في المرحلة األولى من  في المرحلة األولى من 
االختبارات السريرية، يتم إعطاء اللقاح 

لمجموعة صغيرة من األشخاص لتحديد ما 
إذا كان آمنا، ولمعرفة المزيد عن 

االستجابة المناعية التي يثيرها لديهم.
 المرحلة الثانية: وفي هذه المرحلة، يتم  وفي هذه المرحلة، يتم 

إعطاء اللقاح لمئات األشخاص حتى 
يتمكن العلماء من معرفة المزيد عن 
سالمته والجرعة الصحيحة المطلوبة.
 المرحلة الثالثة: وفيها يتم إعطاء  وفيها يتم إعطاء 

اللقاح آلالف األشخاص لتأكيد سالمته، 
ودراسة اآلثار الجانبية المتوقعة له 

ومدى فعاليته، وتتضمن هذه التجارب 
مجموعة ضابطة يتم إعطاؤها الدواء 

الوهمي.
 ما هي خطوات إنتاج اللقاحات؟ 
 المرحلة األولى: الفهم األساسي  الفهم األساسي 

س: يحدد العلماء أوال البروتينات  للفيرو
س أو  والسكريات على سطح الفيرو
الخاليا المصابة، ثم يدرسون إمكانية 
استخدامها إلنتاج استجابة مناعية.
 المرحلة الثانية: اللقاح المرشح :  اللقاح المرشح : 

س الحي قبل  ويتضمن هذا عزل الفيرو
تعطيله أو إضعافه، ثم تحديد ما إذا كان 
س المعّدل يُنتج مناعة لدى  هذا الفيرو

س. النا
 المرحلة الثالثة: االختبارات ما قبل  االختبارات ما قبل 

السريرية: االختبارات ما قبل السريرية، 
هي المرحلة الثالثة، وتجرى على 

الحيوانات إلعطاء فكرة عن االستجابات 
لدى البشر. وتستخدم هذه االختبارات 
أيضا لمعرفة مدى فعالية اللقاح في 

الوقاية من المرض.د 
 المرحلة الرابعة: التجارب السريرية :  التجارب السريرية : 

الخطوة الرابعة هي التجارب السريرية أو 
االختبار على البشر، وتمر بدورها بثالث 

مراحل:وهي إجراء اختبار على بضع 
عشرات من المتطوعين األصحاء، واختبار 
فعالية على مئات من األشخاص األكثر 
عرضة لإلصابة بالمرض، ثم اختبار على 
آالف األشخاص من أجل تحديد الفعالية آالف األشخاص من أجل تحديد الفعالية 

والسالمة.
 المرحلة الخامسة: الموافقات: نصل إلى  نصل إلى 
مرحلة الموافقات التنظيمية، ويمكن 
تسريع هذه الخطوة في حال وجود 
موافقات سابقة على منتجات مماثلة. 

ص  كما يمكن استخدام اللقاح قبل الترخي
النهائي في حال الطوارئ الصحية 

العامة.
 المرحلة السادسة: اإلنتاج : المرحلة  المرحلة 
األخيرة هي اإلنتاج، ولتحقيق إنتاج 

كميات كبيرة يجب توفّر البنية التحتية 
والموظفين والمعدات، كما هناك حاجة 

أيضاً إلى مراقبة الجودة.
 متى يمكن أن نحصل على اللقاح؟ 
 بحسب مايك رايان، المدير التنفيذي  بحسب مايك رايان، المدير التنفيذي 
لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة 
العالمية، فإن الباحثين يحرزون تقدمًا 
كبيرًا في تطوير لقاحات لمنع اإلصابة 

بمرض كوفيد19-، مع دخول عدد قليل 
منها تجارب المرحلة األخيرة، وأنه من 
غير الممكن توقع بدء استخدامها قبل 

أوائل عام 2021.2021.

https://web.facebook.com/SaheehMasr/pho-
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التصحيح 

 رغم كل هذا العدوان التركي السافر ضد
 مصر, علي كل الجبهات المتاحة, فإنها لمن

 ال يعلم ال تزال تربطها بمصر اتفاقية
 للتجارة الحرة, جري التوصل إليها في عهد
 مبارك عام 2005, وفعلها مرسي عام

2013! أحمد عبد التواب
كاتب صحفي

إعالميون

تم التوقيع على اتفاق التجارة الحرة 
بين مصر وتركيا بتاريخ 27 ديسمبر 

2005 ، وقد تم االنتهاء من إجراءات 
التصديق على االتفاق من الجهات 

المسؤولة في كل من البلدين وقد تم 
س  دخول االتفاق حيز النفاذ في 1 مار
س األسبق مبارك  2007 في عهد الرئي
س محمد مرسي، حسب موقع الهيئة  س محمد مرسي، حسب موقع الهيئة ولي ولي

العامة لالستعالمات.
تصريح أحمد عبدالتواب، جاء خالل مقاله 
"اتفاقية التجارة مع تركيا"، المنشور في 

"األهرام".

ما حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا؟ 
 بلغت قيمة واردات مصر من تركيا 3.3 3.3 
مليار دوالر، فيما صدرت مصر إلى تركيا 
ما قيمته 1.8 مليار دوالر، بحلول نهاية 

العام الماضي 2019.
ما هي أهم السلع التي تصدرها مصر 

إلى تركيا؟ 
 تسيطر 5 سلع على %53.5 من  من 
إجمالي صادرات مصر لتركيا بقيمة 
763.1 مليون دوالر في أول 10 

أشهر من العام الماضي، حسب تقارير 
صحفية، يأتي على رأسها:

 لدائن ومصنوعاتها بقيمة 323.662 
مليون دوالر.

 األسمدة بقيمة 164.527 مليون  مليون 
دوالر.

 منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 
104.372 مليون دوالر.

 شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 
88.114 مليون دوالر.

 آالت وأجهزة كهربائية وأجزاؤها  آالت وأجهزة كهربائية وأجزاؤها 
82.424 مليون دوالر.

ما هي أهم واردات مصر من تركيا؟ 
 تستحوذ 5 سلع على %52.2 من 
إجمالي واردات مصر من تركيا بقيمة 
1.6 مليار دوالر ، في أول 10 أشهر 

من العام الماضي، على رأسها:
الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات 
تقطيرها بقيمة 507.839 مليون 

دوالر 
 الحديد والصلب- فوالذ بقيمة 

419.069 مليون دوالر.
 سيارات وجرارات ودرجات وأجزاؤها بنحو 

268.663 مليون دوالر.
 المراجل واآلالت واألجهزة اآللية  المراجل واآلالت واألجهزة اآللية 

وأجزاؤها بنحو 235.733 مليون دوالر.
 مصنوعات من حديد وصلب- فوالذ بقيمة 

171.185 مليون دوالر.
ما هي أهداف اتفاقية التجارة الحرة 

بين مصر وتركيا؟ 
 حسب الهيئة العامة لالستعالمات فأهم  حسب الهيئة العامة لالستعالمات فأهم 

أهداف االتفاقية هي:
-1 يقيم الطرفان بينهما تدريجيا  يقيم الطرفان بينهما تدريجيا 

منطقة تجارة حرة خالل فترة انتقالية ال 
تتجاوز اثنى عشر عاماً من دخول 

االتفاقية حيز النفاذ، وذلك طبقا الحكام 
هذه االتفاقية واتساقا مع المادة 24 

من اتفاقية الجات لعام 1994 
واالتفاقات األخرى متعددة األطراف 
للتجارة فى السلع الملحقة باالتفاقية للتجارة فى السلع الملحقة باالتفاقية 

المنشئة لمنظمة التجارة العالمية.
-2 إن أهداف هذه االتفاقية هى:

 زيادة وتعزيز التعاون االقتصادي بين 
الطرفين من اجل رفع مستوى معيشة 

شعبى البلدين.
 إزالة المعوقات والقيود الخاصة بتجارة  إزالة المعوقات والقيود الخاصة بتجارة 

السلع، بما فيها السلع الزراعية.
 تنمية عالقات اقتصادية متناسقة بين 

الطرفين من خالل زيادة التجارة 
المتبادلة بينهما.

 توفير ظروف عادلة للمنافسة في 
التجارة بين الطرفين.

 خلق ظروف مواتية لزيادة وتشجيع  خلق ظروف مواتية لزيادة وتشجيع 
االستثمارات، وخاصة لزيادة االستثمارات 

المشتركة فى كال الطرفين.
 تنمية التجارة والتعاون بين الطرفين 

فى أسواق دول ثالثة.
https://web.facebook.com/SaheehMasr/pho-

/tos/a.396686941120054/735630680559010
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عدد التصريحات  ٤٧

١١٣٧

٩٨
مسؤولون حكوميون

:الفيديوهات

تصريح خالد أبو بكر عن عدد اإلصابة و عدد الوفيات بكورونا

https://web.facebook.com/SaheehMasr/videos/956802828105333

تصريحات متضاربة بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية

https://web.facebook.com/SaheehMasr/videos/326138701886067

مخصصات الصحة في الموازنة المصرية بعد كورونا

https://web.facebook.com/SaheehMasr/videos/643197119960315https://web.facebook.com/SaheehMasr/videos/643197119960315

 تقرير شهر
يوليو ٢٠٢٠


