
س كورونا  عدد لقاحات فيرو
 يبلغ 217 لقاحا منها 63
لقاحا بالتجارب السريرية

هالة زايد
وزيرة الصحة

مسؤولون حكوميون

الحقائق
يجري عليها التجارب السريرية 48 
لقاحًا فقط، وذلك حتى آخر تحديث 

لموقع منظمة الصحة العالمية في 12 
نوفمبر الجاري.

جاء تصريح هالة زايد خالل اجتماع 
س الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي  مجل

وزارة الصحة والسكان المصرية 
س الوزراء المصري  رئاسة مجل
وزارة الصحة والسكان المصرية 
س الوزراء المصري  رئاسة مجل

#صحيح_مصر 
إيه هي التجارب السريرية؟ 

 التجارب السريرية هي دراسات ألبحاث 
تُجرى على متطوعين.

س إن كان استخدام    هذه األبحاث تدر
عالج جديد آمناً ومدى فعالية ذلك العالج.

  قد تختبر التجارب السريرية طرق 
جديدة إليجاد أو منع مرضاً ما.

  أدت هذه الدراسات إلى إيجاد طرق 
ص أو عالج ألمراض  عديدة لمنع أو تشخي
مستعصية مثل مرض السرطان مثالً.
  تتم التجارب السريرية على ثالث 

مراحل.
وإيه هي مراحل التجارب السريرية؟ 

 
مراحل.

وإيه هي مراحل التجارب السريرية؟ 
  المرحلة األولى: اختبارات سالمة 

صغيرة الحجم.
  المرحلة الثانية: اختبارات سالمة 

موسعة.
  المرحلة الثالثة: اختبارات أوسع 

 .

 
وتقدير الفاعلية. 

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

 /tos/a.401319163990165/828412661280811

التصحيح 

ص أصيب  النهاردة 44 مليون شخ
س كورونا علي مستوي العالم بفيرو

مصطفي بكري
س  صحفي وعضو مجل

النواب

سياسيون

التصحيح
كورونا إلى 57 مليون  و28 ألف 

مصاب على مستوي العالم، وده حتى 
س، خالل إذاعة برنامج  مساء الخمي

حقائق وأسرار اللي بيقدمه مصطفى 
بكري.

جاء تصريح مصطفى بكري خالل تقديمه جاء تصريح مصطفى بكري خالل تقديمه 
برنامج برنامج حقائق وأسرار على قناة 

صدى البلد  
#صحيح_مصر  

إيه موقف الحكومة المصرية من زيادة 
س كورونا في الوقت  إصابات فيرو

الحالي؟ 
 مساء األربعاء اللي فات أعلنت وزارة 

الصحة عن قفزة في عدد إصابات 
س كورونا وأعلنت تسجيل 329  فيرو
إصابة، رغم أن الليلة السابقة لها كان 

س. عدد اإلصابات 275 إصابة ب
 حتى بيان وزارة الصحة مساء األربعاء، 
س كورونا في  فحصيلة عدد إصابات فيرو

مصر وصلت لما يزيد عن 111 ألف 
ص، فحين وصل عدد الوفيات إلى ما  شخ

يزيد عن 6 آالف حالة وفاة.
 المستشار نادر سعد المتحدث باسم 

س الوزراء، قال إن الدكتور مصطفى  س الوزراء، قال إن الدكتور مصطفى مجل مجل
س الوزراء لديه  س مجل مدبولى رئي
تخوف شديد من الموجة الثانية من 
س كورونا وطالب المواطنين  فيرو

بااللتزام باإلجراءات االحترازية.
س اللجنة   الدكتور حسام حسني رئي

س كورونا التابعة  س كورونا التابعة العلمية لمكافحة فيرو العلمية لمكافحة فيرو
لوزارة الصحة قال إن الزيادة الحالية أمر 
متوقع بسبب بداية فصل الشتاء وهناك 
زيادة أكبر متوقعة في شهر ديسمبر 

ويناير.
 قال كمان الدكتور حسام حسني إن 
%80 من اإلصابات حاالت بسيطة و
%15 منها متوسطة و%5 حاالت 

شديدة الخطورة. 

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

 /tos/a.396686941120054/824138538374890

التصحيح 

 مصر تسجل أقل نسبة إصابات ووفيات علي
مستوي العالم

أمجد حداد
س قسم الحساسية والمناعة  رئي

بالمصل واللقاح

موظفون

الحقائق
ش أقل دولة سواء في نسب   مصر م
اإلصابات أو الوفيات على مستوى 
العالم، وفقا لإلحصاءات فـجمهورية 

"فانواتو" في جنوب المحيط الهادئ هى 
أقل دولة سجلت إصابات في العالم 
بحالة إصابة واحدة فقط وبال وفيات.

 أقل دولة لسا بتسجل إصابات مستمرة 
في العالم لغاية دلوقتي، هى مملكة 
"بوتان" في جنوب آسيا، اللى سجلت 

النهاردة 3 إصابات جديدة.  
  أقل دولة سجلت حاالت وفيات فهو 

إقليم "مونتسرات" التابع للملكة  التابع للملكة 
البريطانية، ودة إقليم مكانه في جزر 

الكاريبي، سجلت حالة وفاة واحدة فقط.
 مصر ترتيبها رقم 59 من قائمة فيها 

220 دولة سجلت إصابات ووفيات.
 وفقا لسجالت وزارة الصحة، مصر 

س 114107 114107  سجلت حتى مساء الخمي
حالة إصابة، و6585 حالة وفاة. 

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

 /tos/a.396686941120054/829686351153442

التصحيح 

س تسأل لماذا لجنة قضائية تكلف  النا
 بإدارة نادي الزمالك؟ ربما يعود ذلك كون
 النادي به مخالفات مالية, وتتطلب وجود
لجنة قضائية إلعادة االنضباط للنادي

س الحديدي لمي
مقدمة برنامج كلمة أخيرة

إعالميون

الحقائق: تعيين لجنة مشكلة من 
س له  قضاة إلدارة نادي الزمالك لي
عالقة بالمخالفات المالية، ولكن هو 

تطبيق الالئحة الداخلية لنادي الزمالك، 
ص فيه قانون  في الوقت اللي ين

الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على 
تكليف لجنة ثالثية من المدير التنفيذي 
والمدير المالي، ومدير النشاط الرياضي والمدير المالي، ومدير النشاط الرياضي 
الدارة شئون النادي، إال أن الئحة الزمالك 

ص  اللي أقرتها الجمعية العمومية تن
س اإلدارة ألي سبب  على: "حال رحيل مجل
من األسباب، يتولى إدارة النادى ثالثة 
من رجال القضاء من أعضاء النادى 

القدامى".  
س الحديدي خالل تقديم  س الحديدي خالل تقديم جاء تصريح لمي جاء تصريح لمي

ontv برنامج كلمة أخيرة على قناة
س الحديدي  كلمة أخيرة مع لمي

#صحيح_مصر  
 قررت وزارة الشباب والرياضة تجميد  قررت وزارة الشباب والرياضة تجميد 
س إدارة نادي الزمالك برئاسة  مجل

مرتضى منصور بعد رصد اللجنة القانونية 
ش مخالفات مالية. للتفتي

 أحالت الوزارة المخالفات للنيابة العامة  أحالت الوزارة المخالفات للنيابة العامة 
للتحقيق مع استمرار فترة تجميد عمل 
س حتى انتهاء التحقيقات أو  المجل

س القانونية أيهما  انقضاء فترة المجل
أقرب.

 وعُين لجنة مؤقتة إلدارة النادي  وعُين لجنة مؤقتة إلدارة النادي 
مشكل من مجموعة من القضاة على 

رأسهم المستشار البكري. 

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

 /tos/a.396686941120054/830961684359242

التصحيح 

عدد التصريحات  ٦٩

١٨٦١١

٦٩
مسؤولون حكوميون

:الفيديوهات

 كيف شارك محمد رمضان في حفل المغني اإلسرائيلي في دبي؟

ومن هو خلف الحبتور؟ وما عالقته بالتطبيع مع إسرائيل؟

https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/657198145161062/

ما مدى صحة تصريح محمد ناصر بأن %60 من المصريين تحت خط الفقر؟

https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/190060386044400/

 تقرير شهر
نوفمبر٢٠٢٠


