
 حواري مع الكابتن محمود
 الخطيب حقق أكبر نسبة

 مشاهدة في تاريخ
التليفزيون المصري يعقوب السعدي

مدير قنوات أبوظبي

إعالميون

الحقائق
- أي 

ص مشاهدة حلقة يعقوب  بيانات تخ
س النادي األهلي  السعدي مع رئي

محمود الخطيب، وعموما ال تصدر "نايل 
سات" أي بيانات بهذا الشكل ألي حلقة 
تذاع على الفضائيات المصرية، وال تعلن 
نهائياً عن أي إحصاءات لعدد مشاهدات 

القنوات المصرية 
 حققت النسخة الكاملة لحوار يعقوب 

القنوات المصرية 
- حققت النسخة الكاملة لحوار يعقوب 
السعدي مع محمود الخطيب على موقع 
س. يوتيوب 111340 مشاهدة حتى أم
- لم تصدر قناة األهلي أو إدارة النادي 

ص مشاهدة الحلقة. أيّ أرقام تخ
-احتل يعقوب السعدي بعد الحوار قائمة 
"التريند" األكثر انتشارا على موقع البحث 

جوجل وكذلك على موقع التدوينات 
القصيرة "تويتر".

- بدأت شائعة "تحقيق الحلقة أعلى 
مشاهدات في تاريخ التليفزيون 

-

مشاهدات في تاريخ التليفزيون 
المصري" من خالل بوست انتشر على عدد 
س بوك  من كبير من الصفحات على في
ض المواقع اإلخبارية  وتويتر، ونشرته بع
رغم إنه غير صحيح حتى ردده يعقوب 
السعدي نفسه في تدوينة على تويتر.
جاء تصريح يعقوب السعدي في تغريدة جاء تصريح يعقوب السعدي في تغريدة 

على موقع تويتر.

#صحيح_مصر 
س   أجرى يعقوب السعدي حوار مع رئي
النادي األهلي محمود الخطيب بمناسبة 
حصول فريق الكرة على "الثالثية" بطولة 
س  الدوري وبطولة أبطال إفريقيا وكأ

مصر.
 الحلقة اللي حملت عنوان "حلقة خاصة 

لتوثيق موسم تاريخي" تناول فيه 
س األهلي كل  يعقوب السعدي مع رئي
األمور المتعلقة بالسنوات الماضية، 
س  وكيف أعاد بناء الفريق، وكوالي

الوصول إلى التتويج بالثالثية، واستعادة 
البطولة األفريقية. 
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التصحيح 

 عندما وقعت صخرة الدويقة الشهيرة
 في صيف 2008, مات أكثر من 80

 شخصا تحتها, وكانوا جميعا من أبناء
 الفيوم

جالل السعيد
وزير النقل األسبق

شخصيات عامة

الحقائق
لضحايا حادث سقوط صخرة الدويقة 

س 80، كما أصيب  119 حالة وفاة ولي
55 شخصًا، ودمر أكثر من 166 منزالً.
 أهالي المنطقة لم يعترفوا بتلك 

األرقام وأعلنوا مرارا أن العدد أكبر من 
ذلك، وأن هناك مفقودين لم يتم 

انتشال جثثهم من تحت األنقاض، وكذلك 
استخراج رفات وجثث مجهولة الهوية 

ولم تنسب إلى أحد.
 في اليوم األول: أخرجت فرق اإلنقاذ 

39 شخصًا حيًا وانتشلت 26 جثة.
 في اليوم الثاني: أخرجت فرق اإلنقاذ 

14 آخرين، وانتشلت 9 جثث.
 في اليوم الثالث: تباطئت عمليات 

اإلنقاذ مما دفع األهالي لمشاركة فرق اإلنقاذ مما دفع األهالي لمشاركة فرق 
اإلنقاذ العمل باستخدام األدوات البدائية 

للحفر ما بين الجراكن والمعاول.
 في اليوم الرابع: بدأ تراجع األجهزة 

الحكومية عن عملية اإلنقاذ.
 حاولت الحكومة االنسحاب أكثر من مرة 
من المشاركة في اإلنقاذ بعد أول عشرة من المشاركة في اإلنقاذ بعد أول عشرة 

أيام.
 استمرت عمليات البحث عن المفقودين 
شهرا تحت ضغط األهالي وبعدد محدود 

من أفراد الدفاع المدني.
 اتهم األهالي فرق اإلنقاذ بردم منزل 

لم ينتهِ بعدُ استخراج الجثث منه.لم ينتهِ بعدُ استخراج الجثث منه.
 انتهت رسميا عمليات البحث مع وصول 
عدد الضحايا إلى 119 قتيالً، بينما ُأصر 
األهالي أن أعداد القتلى كانوا أكثر 
بكثير، حيث كانت أسر بأكملها ال زالت 

داخل بيوتها في الصباح.
 ما يدعم هذه الفرضية، هي قوائم 

الشهداء والمفقودين التي أعلن عنها الشهداء والمفقودين التي أعلن عنها 
األهالي.  

 النيابة رفضت احتساب األشالء ضمن 
عدد ضحايا الكارثة، وكان مبررها أن 
تصاريح الدفن ُتصدر ألشخاص معلومة 
س ألشخاص مجهولة الهوية  فقط ولي
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التصحيح 

ص أطراف مصر وباعها  السيسي بعد ما خل
س, باع حدودنا في البحر المتوسط لقبرص  لنا

واليونان وإسرائيل

محمد ناصر
مقدم برنامج مصر النهاردة

إعالميون

الحقائق

 خالل عهد عبد الفتاح السيسي من 
2014 وحتى اآلن، لم توقع مصر إال 
اتفاقية واحدة لترسيم الحدود البحرية 
في البحر المتوسط، وكانت مع اليونان 

س 2020. في أغسط

 لم توقع مصر أي اتفاقيات لترسيم 
الحدود البحرية مع دولتي إسرائيل 

وقبرص خالل عهد عبد الفتاح السيسي.

 االتفاقية مع اليونان جزئية ضمت 5 
نقاط من اإلحداثيات الجغرافية، وُحددت 

بين خطي طول 26 و28 شرقًا.

 أما في البحر األحمر مصر وقعت 
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع دولة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع دولة 
السعودية المعروفة إعالميًا بـ"جزيرتي 
تيران وصنافير" عام 2016، واللي 
تسببت في مظاهرات شعبية رفضا 

لتنازل مصر عن الجزيرتين.

س   في عام 2003 وفي عهد الرئي
األسبق محمد حسني مبارك، وقعت مصر األسبق محمد حسني مبارك، وقعت مصر 

مع قبرص اتفاقية ترسيم الحدود 
البحرية، واالنتهاء من وضع اإلحداثيات 
الجغرافية، وُرسمت وفقًا لمبدأ "خط 

الوسط".

س دي بعد   مصر أصدرت خطوط األسا
إعالن اتفاقية األمم المتحدة لقانون إعالن اتفاقية األمم المتحدة لقانون 
البحار عام 1982، والتي صدقت مصر 
عليها سنة 1983، واللي قسمت 
الحدود البحرية لثالثة محاور هي:

 القسم األول: الساحلي وهو يمتد من 
ساحل الدولة إلى داخل البحر بمسافة 

ثالث أميال.
 القسم الثاني: المياه اإلقليمية، 

وُحددت بمسافة تصل إلى 12 ميًال من 
الساحل.

 القسم الثالث: هو المياه الدولية مع 
دول الجوار ويبدأ من 24 إلى 200 ميل 

بحري. 

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

 /tos/a.396686941120054/848002175988526

التصحيح 

 مصر من ضمن دولتين فقط في العالم
 خالل 2020, حققوا معدل نمو إيجابي

هما مصر والصين فقط

بسام راضي
المتحدث باسم رئاسة الجمهورية

مسؤولون حكوميون

الحقائق
 دولة 
نموا إيجابيا، وليست مصر والصين 

وحدهما، واحتلت مصر المركز الرابع، 
بعد جويانا %26.2، وجنوب السودان 
ش %3.8، وجاءت  %4.1، وبنجالدي

الصين في المركز الثامن %1.9، وده 
حسب مؤشر صندوق النقد الدولي.

 ترتيب معدالت النمو االقتصادي خالل 
جائحة كورونا:

  غوايانا : 26.2%
  جنوب السودان: 4.1%
ش: 3.8%   بنجالدي
  مصر: 3.5%
  بنين 2%
  ميانمار 2%
  روندا 2%  

 الصين 1.9%  

 
  روندا 2%  

  الصين 1.9%  
  ارتفع معدل النمو االقتصادي المصري 

في آخر ست سنوات ولكنه شهد 
انخفاض في السنة األخيرة بسبب أزمة 

كورونا 
%2.9 :2015 2014-2014-
%4.37 :2016 2015-
%4.35 :2017 - 2016
%4.18 : 2018 2017-
%5.31 2019 2018-
%3.5 :-2020 2019
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التصحيح 

عدد التصريحات  ٥٨

١٧٣١١

٣٦
مسؤولون حكوميون

:الفيديوهات

صرح عدد من الوزراء واإلعالميين بارتفاع معدل النمو االقتصادي

 لمصر إلى المركز الثاني عالميا خالل جائحة كورونا.. فما هي الحقيقة؟

https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/152063599624738/

ابحث مع الحكومة: هل وصلت ساللة كورونا الجديدة "المتحور" إلى مصر؟

https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/3328645163913651/

ش؟ ناخد اللقاح وال منخدو

https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/192109875921939/

https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/407572317023970       

 انتبه_قبل_المشاركة#

 تقرير شهر
ديسمبر٢٠٢٠


