
س إنها تعبر عن رأيها، من حق  من حق النا
س تعترض وتبقي في معارضة صحيحة،   النا

س،   الهدف منها تحسين أحوال النا
 معارضة تتكلم عشان تقول خلي بالكم

 بصوا هنا فيه عندنا مشكلة،  لو سمحتوا
 اللي إنتوا ماشيين فيه ده غلط،  وإحنا ده

أمر بنقبله
عبد الفتاح السيسي
س الجمهورية رئي

مسؤولون حكوميون

الحقائق:  
 في يونيو 2019، تم اعتقال زياد العليمي عضو حزب المصري 

الديمقراطي االجتماعي؛ وحسام مؤنس، الصحافي والمدير السابق لحملة 
المرشح الرئاسي الناصري للعام 2014 حمدين صباحي؛ وهشام فؤاد، 
الصحافي والناشط العمّالي العضو في حركة االشتراكيين الثوريين؛ وعمر 

س شركة استثمارية. الشنيطي، الخبير االقتصادي ومؤّس
 تلك الشخصيات السياسية كانت تنوي إنشاء تحالف سياسي تحت اسم  تلك الشخصيات السياسية كانت تنوي إنشاء تحالف سياسي تحت اسم 
"األمل" واللي كان سيضم نواب ورؤساء أحزاب وشباب وصحفيين للمشاركة 
في االنتخابات البرلمانية اللي أُجريت في عام 2020، وبحسب تقرير لمدى 

مصر، فإنه تم عقد جلسات تحضيرية للتواصل مع النواب واألحزاب اللي 
مستعدة للعمل السياسي، وكل ده كان تحت سقف الدستور والقانون، 

والهدف توحيد القوى المدنية على مجموعة من القواعد أهمها عدم وجود 
مكان للفلول واإلخوان.  

 طرد رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، النائب عبد العليم داوود من جلسة  طرد رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، النائب عبد العليم داوود من جلسة 
مجلس النواب بعد انتقاده حزب األغلبية "مستقبل وطن" وتصرفاته خالل 

االنتخابات البرلمانية األخيرة، بجانب أصبح النائب المعارض مهدد بالفصل من 
المجلس بعد فصله من حزب الوفد، على إثر تصريحاته المنتقدة لتقييد حرية 

اإلعالم والصحافة، وعدم وجود خطة لمواجهة اإلرهاب.  
 في يناير اللي فات، تم اعتقال 10 من شركة الدلتا لألسمدة التابعة  من شركة الدلتا لألسمدة التابعة 

للشركة القابضة للصناعات الكيماوية "طلخا"، بسبب اعتصامهم لمدة شهر 
كامل احتجاجًا على تصفية الشركة، اللي تضم حوالي 2500 عامل، وتشمل 

قائمة المقبوض عليهم كالً من محمود صبري عضو مجلس إدارة الشركة 
المنتخب من العمال، ومن أعضاء اللجنة النقابية، رمضان جمعة، وخالد عطا، 
وعلي إسماعيل، ومحمد فتحي، وحاتم المشد، ورزق البشالوي، ورفعت فتح، 

وأيمن شوشة، وصبري جادو.
 في مايو 2018، ألقت قوات األمن القبض على الناشطة أمل فتحي بعد ، ألقت قوات األمن القبض على الناشطة أمل فتحي بعد 
بثها فيديو على صفحتها على موقع فيس بوك تنتقد تقاعس الحكومة في 
التصدي لظاهرة التحرش، ووجهت لها تهماً في قضيتين منفصلتين، أما في 
القضية رقم 7991 لسنة 2018، فقد اتهمت أمل بـ"نشر أخبار كاذبة"، 
و"حيازة مواد خادشة للحياء" والستخدامها ”ألفاظًا مسيئة". وأما القضية رقم 
621 لسنة 2018، فقد اتهمت بـ"لالنضمام إلى جماعة إرهابية"، ضمن 

جرائم أخرى.
 أُقيل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه عام  أُقيل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه عام 

2016، بعد تصريحاته بأن حجم الفساد المالي في مصر بلغ 67.6 مليار 
دوالر في أربع سنوات فقط.

 في مايو 2018، اعتقل شادي الغزالي طبيب وناشط سياسي بتهم 
"العضوية في جماعة محظورة"، و"نشر معلومات كاذبة" بسبب كتاباته الناقدة 

على صفحته على فيسبوك.
 في مايو 2018، اعتقل هيثم محمدين المحامي الحقوقي والعمالي ، اعتقل هيثم محمدين المحامي الحقوقي والعمالي 
بتهمة "التحريض على التظاهرات وتعطيل المرافق العامة" بسبب تورطه 

المشتبه به في احتجاج ضد ارتفاع أسعار تذاكر المترو.
https://www.facebook.com/SaheehMasr/photos/a.396686941120054/878735529581857

من التصحيح 

 السجائر حالل ولها فوائد كثيرة منها أنها
 تعطي فرصة كبيرة للنجاة من أمراض

س كورونا ومرض  القلب وتقضي علي فيرو
الزهايمر، وتعالج التوتر العصبي

محمود لولو
س شعبة األدخنة  رئي
بغرفة القاهرة التجارية

موظفون

الحقائق:  
 في 27 مايو 2020 قالت منظمة الصحة العالمية إن التبغ يودي بحياة 
أكثر من 8 ماليين شخص سنوياً، من بينهم أكثر من 7 ماليين يتعاطونه 

مباشرةً، ونحو 1,2 مليون شخص من المحيطين بالمدخن (التدخين السلبي).
 يموت 1,9 مليون شخص سنوياً؛ بسبب مرض القلب التاجي الناجم عن  مليون شخص سنوياً؛ بسبب مرض القلب التاجي الناجم عن 

تعاطي التبغ، وفقاً لدراسة أصدرتها كل من منظمة الصحة العالمية واالتحاد 
العالمي للقلب وجامعة نيوكاسل في أستراليا في 22 سبتمبر 2020.

 منظمة الصحة العالمية كشفت أن اإلقالع عن التدخين لمدة عام واحد، يقلل 
من خطر اإلصابة باألمراض القلبية بنسبة 50 %، وفي عام 2018 نشرت 

المنظمة إحصائية أنه التبغ بسهم بنسبة 12 % من وفيات أمراض القلب.
 أما عن فيروس كورونا:

 يزيد التدخين من معاناة الشخص المصاب بـ "كوفيد 19" وده بتظهر آثاره  وده بتظهر آثاره 
في عملية ضيق التنفس، خاصة لما بيكون الشخص عنده مشاكل باألساس 

في الجهاز التنفسي - وده اللى بيعاني منه غالبية المدخنين باألساس- حسب 
تحذيرات منظمة الصحة العالمية في نشراتها الخاصة بجائحة كورونا.

 أجرت الصين إحصائية كشفت أن المصابين بأمراض القلب والجهاز التنفسي 
بسبب التدخين، هما أكثر عُرضة لإلصابة باألعراض الشديدة لفيروس "كورونا - 

كوفيد 19".
 أما عن التوتر العصبي: أما عن التوتر العصبي:

 أفادت دراسات طبية أن تعرض الجسم بشكل مستمر لمادة ""النيكوتين"" 
يؤدي اعتمادية الجسم بشكل إدماني عليه، ويصاب المدخن ما وصف طبيًا 
بـ""أعراض انسحاب النيكوتين""، واللي بتظهر في شكل صداع، وعصبية، 

واضطراب في النوم.
 أما عن الزهايمر:

 دراسة طبية نشرت عام 2018، أفادت أن التدخين يسبب تقلبات بضغط الدم ، أفادت أن التدخين يسبب تقلبات بضغط الدم 
ووظائف الدماغ، واللي قد يكون لها دور في اإلصابة بأمراض الخرف 

والزهايمر.
 حالل وال حرام؟ 

 في سنة 2000، يعني قبل 21 سنة، الدكتور نصر فريد واصل مفتي  سنة، الدكتور نصر فريد واصل مفتي 
الجمهورية وقتها أفتى بحرمانية التدخين؛ لما فيه من اإلضرار بالمدخن ومن 
حوله، ووصفت الفتوى أن حرمته أشد من حرمة الخمر، ألن الخمر تضر بشاربها 

فقط، أما المدخن يضر جسده ومن حوله دون أن يدرى وهذا ثابت علميا.
 في سنة 2008، قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية وقتها، إن 
"حَرم اإلسالمُ على اإلنسان كلَّ ما َيضُرُّ بالبَدَن جسديا أو َمعنَوِيا، وقد ثبت طبيا 
أن التدخين بكل أنواعه مضرٌّ بصحة وبدن اإلنسان، وبذلك يكون التدخين محرمًا".

جاء تصريح محمود لولو خالل تصريحات خاصة لجريدة الوطن.جاء تصريح محمود لولو خالل تصريحات خاصة لجريدة الوطن.
#صحيح_مصر  

 تصريح محمود لولو يعود بنا لقرون مضت، كان هناك اعتقاد سائد عن فوائد 
صحية للتبغ وتدخينه، وكانت تلك المعلومات المغلوطة أساس انتشار التدخين 
في العالم كله، وكانت نبتة التبغ تُلّقب بـ"العشبة المقدسة" و"العالج الرباني".
 نشر عام 1587 كتاب "العالج من كل األمراض" للباحث الطبي الهولندي  للباحث الطبي الهولندي 
جيل إيفرارد، عن فضائل التبغ وتدخينه باستخدام الغليون، وكتب فيه: "كل 

نفثة منه تعتبر مضادا لجميع السموم واألمراض المعدية".
 المستكشف البرتغالي، بيدرو ألفاريس كابرال، بعدما وصل إلى البرازيل عام 
1500  وجد أن نبتة التبغ كانت تستعمل في عالج أمراض مثل الدمل أو 

األورام الحميدة.
 بعد تفشي وباء في لندن عام 1665، أُمر األساتذة التالميذ بالتدخين ، أُمر األساتذة التالميذ بالتدخين 
في قاعات الدراسة بالمدارس، وكان هناك اعتقاد أن الدخان يحميهم من 

أجسام غير مرئية تحمل المرض.
 مع الوقت بدأ التشكيك في فعالية التبغ في عالج األمراض، وكان الطبيب 
االنجليزي، جون كوتا نشر كتابا عام 1612 قال فيه إن النبتة التي كانت 
تعتبر عالجا لكل األمراض قد يظهر أنها "وحش يسبب العديد من األمراض".
 وصل عدد المدخنين في مصر إلى نحو 11 مليون شخص، بحسب دراسة  مليون شخص، بحسب دراسة 
كشف عنها الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء، وفق بيانات اإلحصاء السكاني 
لعام 2018، وعدد المدخنين السلبيين في مصر يصل إلى نحو 30 مليون 
شخص، وأعلى نسب المدخنين تأتي في الفئة العمرية التي تتراوح بين 45 
و54 عاما، ونسبة المدخنين بين الذكور بلغت 34.2 % من عددهم، في 

مقابل %0.2 من عدد اإلناث.

https://www.facebook.com/SaheehMasr/photos/a.396686941120054/881723565949720

من التصحيح 

 بيان الخارجية األمريكية لم
 يتطرق لقضية حقوق

 اإلنسان بعد االتصال بين
 سامح شكري وأنتوني

بلينكن أحمد موسي
مقدم برنامج علي مسئوليتي

إعالميون

 الحقائق:  
 نص بيان الخارجية األمريكية المنشور على موقعها الرسمي أن وزير 
الخارجية أنتوني بلينكن في أول اتصال مع وزير الخارجية المصري سامح 

شكري، أعرب عن مخاوفه بشأن حقوق اإلنسان، وأكد أنها ستكون محورية 
في العالقات الثنائية بين الواليات المتحدة ومصر.

 بلينكن غرد على صفحته الرسمية على تويتر: "تحدثت اليوم مع وزير الخارجية تحدثت اليوم مع وزير الخارجية 
المصري سامح شكري عن أن مصالحنا األمنية المشتركة يجب أن تتماشى مع 

احترام الديمقراطية وحقوق اإلنسان ومن ضمنها مجتمع مدني قوي".
  يعد االتصال بين سامح شكري و أنتوني بلينكن األول بين إدارة بايدن 

واإلدارة المصرية، منذ وصول الرئيس األمريكي بايدن إلى الحكم.
 تطرق أيضا بيان الخارجية األمريكية بعد االتصال إلى أن الوزير األمريكي 
أعرب عن قلقه من احتمال شراء مصر مقاتالت من نوع سو35- من روسيا.

جاء تصريح أحمد موسى خالل تقديم برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى جاء تصريح أحمد موسى خالل تقديم برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى 
البلد  

احمد موسى - على مسئوليتي 
#صحيح_مصر 

 في ديسمبر 2020 صَوت البرلمان األوروبي، على مشروع قرار ينتقد 
"أوضاع حقوق اإلنسان المتردية" في مصر، بأغلبية أصوات بلغت 434 من 

أعضاء البرلمان األوروبي.
 في يوليو 2020 انتقد جو بايدن حينما كان المرشح الديمقراطي في  انتقد جو بايدن حينما كان المرشح الديمقراطي في 

انتخابات الرئاسة األمريكية ما وصفه بـ"اعتقال وتعذيب عدد من النشطاء" في 
مصر.

 ورغم ذلك كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول رئيس عربي 
يهنىء بايدن بالفوز بالرئاسة.

 منذ وصول بايدن للسلطة أتخذ عدة قرارات بشأن القضايا المصرية منها:  
 في 17 فبراير 2021 أعلنت الخارجية األمريكية أنها وافقت على بيع  أعلنت الخارجية األمريكية أنها وافقت على بيع 
168 صاروخا تكتيكيا من طراز (رام) Block 2 لمصر ووصفت القاهرة بأنها 
"الشريك االستراتيجي المهم في الشرق األوسط"، وقدرت قيمة الصفقة بـ 

197 مليون دوالر.
 في 19 فبراير 2021 أعلنت واشنطن أنها قررت عدم ربط التعليق 

المؤقت لبعض مساعدات إثيوبيا ببناء سد النهضة، وأن استئناف المساعدات 
سيعتمد على عدد من العوامل أخرى.

https://www.facebook.com/SaheehMasr/photos/a.396686941120054/882870419168368

من التصحيح 

 إحنا عندنا مشكلة في الثروة العقارية
 في مصر، إحنا عندنا %70 من

 العقارات المصرية غير مشهرة وغير
مسجلة

طارق عبد العزيز
س الشيوخ عضو مجل

سياسيون

 الحقائق:  
%95 من العقارات في مصر غير مسجلة وليس %70، وهذا الرقم هو 

ما أعلن وزير العدل المستشار عمرو مروان في تصريحات تليفزيونية.
 ووزارة العدل طالبت كافة الشركات والمصالح الحكومة بعدم التعامل مع 
الوحدة السكنية التي لم يتم تسجيل عقدها بعد 6 مارس المقبل، أي بعد 

تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد.
 في حالة عدم التسجيل لن يتمكن المشتري نقل عدادات الكهرباء والمياه  في حالة عدم التسجيل لن يتمكن المشتري نقل عدادات الكهرباء والمياه 
والغاز واالتصاالت إلى العقار الجديد، ويصبح العقد االبتدائي وحكم صحة 

التوقيع عليه امام جهات الحكومية، كأن لم يكن إال بعد تسجيله في الشهر 
العقاري.

جاء تصريح طارق عبد العزيز خالل مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد  
#صحيح_مصر  

 إيه المعوقات اللي وصلت نسبة العقارات غير المسجلة إلى %95؟ 
1) ارتفاع عدد المباني المخالفة: ارتفاع عدد المباني المخالفة:

 كان إجمالي المباني المخالفة 2 مليون و878 ألفا و 808 مباني.
 وصل عدد قرارات اإلزالة الصادرة 2 مليون و644 ألفًا و222 قرارًا.

 تم تنفيذ 633 ألفًا و 406 قرارات.
 حسب تقرير لوزارة اإلدارة المحلية بشأن مخالفات البناء عن الفترة من يناير 

عام 2000، وحتى شهر سبتمبر لعام 2017.
2) التعديات على األراضي الزراعية:

 مليون و 824 ألف حالة تعد بإجمالي مساحة تصل إلى 81 ألفا و200 200 
فدان.

 تم إزالة التعديات على مساحة 25 ألفًا و406 أفدنة بعدد حاالت بلغ 
451 حالة.

 وذلك في الفترة من 25 يناير 2011 حتى يناير 2018.
3) انتشار العقود العرفية  

4) صعوبة سداد الرسوم وصعوبة اإلجراءات.
 يشير تقرير سهولة أداء األعمال إلى أن 9 خطوات تستغرق 72 يوم عمل  يوم عمل 

إلتمام التسجيل العقاري.

https://www.facebook.com/SaheehMasr/photos/a.396686941120054/883478095774267

من التصحيح 
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٤
شخصيات عامة

٣٦١
حقوقيونمسؤولون حكوميونموظفون

الفيديوهات:
س  إبحث مع أسامة ربيع.. متى استعادة الدولة تكلفة إنشاء قناة السوي

https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/862006164584552

 تقرير شهر
فبراير ٢٠٢١


