
 تقریر توضیح الحقائق
 
 حول ما یثار في وسائل اإلعالم
 
  
 
 (العدد  (239
 
 من  30 یولیو حتى 14 أغسطس 2020
 
  
 
 بناء على تكلیف الدكتور مصطفى مدبولي، رئیس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء، في متابعة
 ورصد الموضوعات المثیرة للجدل على شبكات التواصل االجتماعي وعلى المواقع اإلخباریة المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحلیلها
 بهدف توضیح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالیة خالل الفترة (من 30 یولیو حتى14 أغسطس
2020): 
 
 توقف الحكومة عن تطبیق خطة الدولة لمواجهة أزمة كورونا بعد تراجع معدالت اإلصابة بالفیروس        ·
 
 تأثر حركة المالحة بقناة السویس نتیجة اتخاذ السفن مسارات بدیلة        ·
 
 تقلیص أیام العمل بالجهاز اإلداري للدولة لـ 4 أیام أسبوعیًا بالتزامن مع االنتقال للعاصمة اإلداریة الجدیدة        ·
 
 تحصیل مستحقات الكهرباء المتراكمة لدى المستهلكین وفقًا لألسعار الجدیدة المعلن عنها في یولیو الماضي        ·
 
 حذف المستفیدین من مبادرة "ما یغالش علیك" من البطاقات التموینیة        ·
 
 طرح السلع بمبادرة "ما یغالش علیك" بأسعار تفوق نظیرتها باألسواق        ·
 
 توقف وزارة األوقاف عن تعقیم المساجد مع تراجع أعداد اإلصابات بفیروس كورونا        ·
 
 إطالق صفحة رسمیة لمكتب التنسیق على مواقع التواصل االجتماعي         ·
 
 عدم صالحیة محصول البصل لالستهالك اآلدمي نتیجة إصابته ببكتیریا ضارة        ·
 
 انتشار بطیخ مسمم في األسواق        ·
 
 صرف مكافأة مالیة للمواطنین حال إبالغهم عن مراكز الدروس الخصوصیة        ·
 
  
 
  
 



 توقف الحكومة عن تطبیق خطة الدولة لمواجهة أزمة كورونا بعد تراجع معدالت اإلصابة بالفیروس
 
  
 
  
 
  
 
 تداولت بعض المواقع اإللكترونیة وصفحات التواصل االجتماعي أنباء بشأن توقف الحكومة عن تطبیق خطة الدولة لمواجهة أزمة
 كورونا بعد تراجع معدالت اإلصابة بالفیروس، وقد نفى مجلس الوزراء تلك األنباء تمامًا، مشددًا على استمرار تطبیق كافة اإلجراءات
 االحترازیة الصادرة عن اللجنة العلیا إلدارة أزمة فیروس كورونا، والتي تنعقد بشكل دوري لمتابعة تطورات انتشار فیروس كورونا،
 وبحث أیة إجراءات ضروریة لمواجهة انتشاره، وإجراءات "التعایش" معه، مؤكدًا على التزام كافة الجهات المعنیة بتنفیذ القرارات
 الصادرة عن اللجنة، مع تطبیق الغرامات المالیة على المخالفین، ُمهیبًا بالمواطنین عدم االنسیاق وراء تلك الشائعات المغرضة مع
 .ضرورة االلتزام باتباع اإلجراءات الوقائیة
 
 وفي سیاق متصل، یترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئیس مجلس الوزراء، اجتماعات اللجنة العلیا إلدارة أزمة فیروس كورونا
 المستجد، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولین، حیث تقوم "اللجنة" بشكل مستمر باستعراض تطورات انتشار فیروس كورونا المستجد
 .في الدولة، وموقف التعامل معه، ومتابعة تطبیق اإلجراءات االحترازیة تزامنًا مع قرارات الفتح التدریجي
 
 وفي النهایة، نناشد جمیع وسائل اإلعالم المختلفة ومرتادي مواقع التواصل االجتماعي تحري الدقة والموضوعیة  في نشر األخبار
 .والتواصل مع الجهات المعنیة للتأكد قبل نشر  معلومات ال تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق والخوف بین المواطنین
 
 تأثر حركة المالحة بقناة السویس نتیجة اتخاذ السفن مسارات بدیلة
 
 تردد في بعض وسائل اإلعالم المحلیة واألجنبیة وصفحات التواصل االجتماعي أنباء بشأن تأثر حركة المالحة بقناة السویس نتیجة اتخاذ
 السفن مسارات بدیلة، وقد قام المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هیئة قناة السویس، والتي نفت تلك األنباء، ُمؤكدًة أنه ال
 صحة لتأثر حركة المالحة بقناة السویس نتیجة اتخاذ السفن مسارات بدیلة، ُموضحًة أن حركة المالحة بالقناة تسیر وفق المعدالت
 الطبیعیة، حیث شهدت حركة المالحة زیادة بنسبة 4.4% خالل النصف األول من عام 2020 ، مقارنة بنفس الفترة عام 2019 رغم
 .أزمة كورونا، مشددًة على أن مسار القناة سیظل المسار األقصر واألكثر أمنًا للربط بین الشرق والغرب
 
 وفي سیاق متصل، فقد زادت أعداد السفن العابرة لقناة السویس لتصل إلى 19.3 ألف سفینة عبرت القناة خالل عام 2019/2020،
 مقارنة بـ 18.5 ألف سفینة عبرت القناة خالل عام 2018/2019، و17.9 ألف سفینة عبرت القناة خالل عام 2017/2018، و17
 ألف سفینة خالل عام 2016/2017، بینما شهد عام 2015/2016 عبور 17.3 ألف سفینة، في حین زادت الحمولة الصافیة بنسبة
 .16.9% في األعوام المالیة خالل الفترة 2015-2020 مقارنة بالفترة 2015-2010
 
كما ارتفعت إیرادات قناة السویس بالدوالر بنسبة 4.7% في األعوام المالیة خالل الفترة         2015-2020 مقارنة بالفترة 2010-
 2015، حیث بلغت إیرادات القناة خالل عام 2019/2020، نحو 5.7 ملیار دوالر، بعدما كانت 5.8 ملیار دوالر خالل عام
 2018/2019، ویأتي هذا التراجع نتیجة النخفاض حركة التجارة العالمیة بنسبة 18.5%، خالل الربع الثاني لعام 2020، وتراجع
 .مؤشرات االقتصادات العالمیة، وتأثیر تداعیات أزمة فیروس كورونا على سوق النقل البحري
 
 ونناشد جمیع وسائل اإلعالم ومرتادي مواقع التواصل االجتماعي تحري الدقة فیما یتم نشره، وعدم االلتفات لألخبار مجهولة المصدر،
 والتي تسعى للتأثیر على حركة المالحة التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا في الفترة األخیرة، وفي حال وجود أي استفسارات بهذا الشأن یرجى
 .(www.suezcanal.gov.eg) الرجوع للموقع الرسمي لهیئة قناة السویس



 
  
 
 تقلیص أیام العمل بالجهاز اإلداري للدولة لـ 4 أیام أسبوعیًا بالتزامن مع االنتقال للعاصمة اإلداریة الجدیدة
 
 تداولت بعض المواقع اإللكترونیة وصفحات التواصل االجتماعي أنباء بشأن تقلیص أیام العمل بالجهاز اإلداري للدولة لـ4 أیام أسبوعیًا
 بالتزامن مع االنتقال للعاصمة اإلداریة الجدیدة، وقد قام المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظیم
 واإلدارة، والذي نفي تلك األنباء، ُمؤكدًا أنه تم دراسة هذا المقترح العام الماضي، وإعداد تقریر في هذا الشأن في حینه، ولم یتم إصدار
 أیة قرارات بهذا الشأن، ُموضحًا أن أیام وساعات العمل الرسمیة بمختلف جهات ومؤسسات الدولة كما هي دون أي تغییر، وذلك حفاظًا
 .من الدولة على جودة الخدمات المقدمة لجموع المواطنین
 
 وتعمل الحكومة على تحسین أداء الجهاز اإلداري بالدولة واالهتمام بالعنصر البشري والذي ُیعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصریة، بما
 ینعكس إیجاًبا على تحسین الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنین، حیث تم إعداد برامج تدریبیة للعاملین بالجهاز اإلداري للدولة،
 إلعداد كوادر قادرة على إدارة عملیة التغییر المؤسسي من أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال، ُیطبق معاییر الحوكمة، ویتوافق مع
 .الرؤیة الموضوعة باستراتیجیة مصر 2030
 
 ونناشد وسائل اإلعالم المختلفة ومرتادي مواقع التواصل االجتماعي تحري الدقة والموضوعیة في نشر األخبار، والتواصل مع الجهات
 .المعنیة للتأكد قبل نشر معلومات ال تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بین موظفي الجهاز اإلداري للدولة
 
 تحصیل مستحقات الكهرباء المتراكمة لدى المستهلكین وفقًا لألسعار الجدیدة المعلن عنها في یولیو الماضي
 
 انتشر في بعض المواقع اإللكترونیة وصفحات التواصل االجتماعي أنباء بشأن تحصیل مستحقات الكهرباء المتراكمة لدى المستهلكین
 وفقًا لألسعار الجدیدة المعلن عنها في یولیو الماضي، وقد قام المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة
 المتجددة، والتي نفت تلك األنباء، ُمؤكدًة أنه ال صحة لتحصیل المستحقات القدیمة المتراكمة لدى المستهلكین وفقًا لألسعار الجدیدة المعلن
 عنها في یولیو الماضي، ُموضحًة أنه یتم تحصیل المتأخرات لدى المستهلكین حتى 30 یونیو الماضي وفقًا ألسعار شرائح الكهرباء
 الساریة في ذلك التوقیت، ولیس باألسعار الجدیدة التي تم تطبیقها بدءًا من یولیو 2020، مع تقدیم تسهیالت للمستهلكین لسداد المدیونیات
 .التي تراكمت علیهم
 
 ونناشد وسائل اإلعالم المختلفة ومرتادي مواقع التواصل االجتماعي، تحري الدقة والموضوعیة في نشر األخبار والتواصل مع الجهات
 المعنیة للتأكد قبل نشر معلومات ال تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنین، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى
 .(فنیة أو تجاریة متعلقة  بخدمات الكهرباء یرجى االتصال على الخط الساخن للوزارة (121
 
 حذف المستفیدین من مبادرة "ما یغالش علیك" من البطاقات التموینیة
 
  
 
  
 
 انتشر في بعض المواقع اإللكترونیة وصفحات التواصل االجتماعي أنباء بشأن حذف المستفیدین من مبادرة "ما یغالش علیك" من
 البطاقات التموینیة، وقد قام المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموین والتجارة الداخلیة، والتي نفت تلك األنباء،
 ُمؤكدًة أنه ال صحة لحذف المستفیدین من مبادرة "ما یغالش علیك" من البطاقات التموینیة، وأن كافة المستفیدین من المبادرة مستمرون
 في تلقي الدعم التمویني بشكل طبیعي، حیث تهدف المبادرة لتقدیم خصم ألصحاب البطاقات التموینیة، بقیمة 200 جنیه لكل فرد، بحد



 أقصى 1000 جنیه لألسرة، یحصل علیها المواطن كخصم إضافي على قیمة شراء منتجات المبادرة، مشددًة على أن االستفادة من
 .المبادرة ال تأتي ضمن معاییر حذف غیر المستحقین من البطاقات التموینیة
 
 وفي سیاق متصل، یتم تقدیم تیسیرات جدیدة لحاملي البطاقات التموینیة في المبادرة الرئاسیة لدعم المستهلك المصري (ما یغالش علیك)،
 من أجل تخفیف األعباء عن كاهلهم، واإلسهام الفعال في تلبیة احتیاجاتهم، وزیادة فرص استفادتهم من الخصومات المقررة على السلع
 المعمرة وغیر المعمرة، من خالل السماح ألصحاب البطاقات التموینیة باستخدام الرصید النقدي غیر المستخدم لدیهم من الدعم الشهري
 ونقاط الخبز ببطاقاتهم في شراء السلع المعمرة وغیر المعمرة التي تعرضها الشركات والصناع والتجار في مبادرة "ما یغالش علیك"
 .التي تستمر لمدة ثالثة أشهر
 
 ونناشد جمیع وسائل اإلعالم ومرتادي مواقع التواصل االجتماعي تحري الدقة والموضوعیة في نشر األخبار، والتواصل مع الجهات
 المعنیة للتأكد قبل نشر معلومات ال تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بین المواطنین، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص
 .(السلع التموینیة األساسیة في المحافظات اإلبالغ عنها من خالل الخط الساخن لجهاز حمایة المستهلك (19588
 
 طرح السلع بمبادرة "ما یغالش علیك" بأسعار تفوق نظیرتها باألسواق
 
  
 
  
 
 تداولت بعض المواقع اإللكترونیة وصفحات التواصل االجتماعي أنباء بشأن طرح السلع بمبادرة "ما یغالش علیك" بأسعار تفوق نظیرتها
 باألسواق، وقد قام المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء بالتواصل مع جهاز حمایة المستهلك، والذي نفى تلك األنباء، ُمؤكدًا أنه ال صحة
 لطرح السلع بمبادرة "ما یغالش علیك" بأسعار تفوق نظیرتها باألسواق، ُموضحًا أن المبادرة تهدف إلى توفیر السلع بأسعار مخفضة
 للمواطنین، حیث تصل نسب التخفیضات لكافة الشرائح على السلع المطروحة بالمبادرة إلى نحو20٪، مقارنة بنظیرتها المتداولة
 باألسواق وبجودة أعلى، مع تقدیم خصم إضافي ألصحاب البطاقات التموینیة بحد أقصي 1000 جنیه للبطاقة، وذلك في إطار حرص
 .الدولة على  تشجیع المنتج المحلي ودعم محدودي الدخل
 
 وفي سیاق متصل، تتیح المبادرة للمستهلكین آلیة شراء المنتجات إلكترونیًا عبر الموقع اإللكتروني
"WWW.MOBADRA.GOV.EG"، 4 كما تسمح بالشراء بالتقسیط من خالل توفیر تمویل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع 
 بنوك مصریة وشركات التمویل االستهالكي، ویستفید من هذه المبادرة جمیع المقیمین في مصر (مصریین وغیر مصریین) بال استثناء،
 كما یتم تقدیم خصم إضافي لحاملي بطاقات السلع التموینیة، بمبلغ 200 جنیه لكل فرد، بحد أقصى ألف جنیه للبطاقة، بتكلفة إجمالیة
 .12.25 ملیار جنیه تتحملها الخزانة العامة للدولة؛ للمساهمة في دعم محدودي الدخل
 
 ونناشد وسائل اإلعالم المختلفة ومرتادي مواقع التواصل االجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى
 بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنین، ویؤكد جهاز حمایة المستهلك على تلقي شكاوى المستهلكین في حالة وجود أي عیوب بالسلع
 .(والمنتجات الخاصة بالمبادرة على الخط الساخن (15303) أو من خالل رقم الواتس آب (01000000329
 
 توقف وزارة األوقاف عن تعقیم المساجد مع تراجع أعداد اإلصابات بفیروس كورونا
 
 تداولت بعض المواقع اإللكترونیة وصفحات التواصل االجتماعي أنباء بشأن توقف وزارة األوقاف عن تعقیم المساجد مع تراجع أعداد
 اإلصابات بفیروس كورونا، وقد قام المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة األوقاف، والتي نفت تلك األنباء، ُمؤكدًة أنه
 ال صحة للتوقف عن تعقیم المساجد، ُمشددًة على استمرار كافة حمالت التعقیم والتطهیر لجمیع المساجد على مستوى الجمهوریة، وحتى
 انتهاء األزمة بشكل كامل، ُمشیرًة إلى تحمل الوزارة كافة تكالیف التعقیم بشكل كلي دون تحمیل المواطنین أي أعباء مادیة متعلقة بهذا
 .الشأن، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسالمة المصلین



 
 وقد تم اتخاذ عدد من اإلجراءات االحترازیة لعودة الصالة تدریجیًا في المساجد، حیث تم وضع عدد من التحذیرات واإلرشادات الواجب
 اتباعها وعدم مخالفتها، ویتمثل أبرزها في ضرورة أن یصطحب كل مصٍل لمصاله الخاص، باإلضافة إلى االلتزام بارتداء الكمامة
 والحفاظ على المسافة بین المصلین، وفي حالة عدم التزام المصلین بالضوابط یتم غلق المسجد فورًا، وعدم فتحه لحین زوال فیروس
  .كورونا، باإلضافة إلى أنه في حال ترك مفاتیح أي مسجد مع غیر العاملین باألوقاف، سیتم توقیع أقصى عقوبة على المتسبب
 
 ونناشد جمیع وسائل اإلعالم ومرتادي مواقع التواصل االجتماعي تحري الدقة والموضوعیة في نشر األخبار، والتواصل مع الجهات
 المعنیة للتأكد قبل نشر معلومات ال تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بین المواطنین، وفي حال وجود أي استفسارات یرجى
 .(ar.awkafonline.com) الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة
 
 إطالق صفحة رسمیة لمكتب التنسیق على مواقع التواصل االجتماعي
 
 تداولت بعض المواقع اإللكترونیة وصفحات التواصل االجتماعي أنباء بشأن إطالق صفحة رسمیة لمكتب التنسیق على مواقع التواصل
 االجتماعي، وقد قام المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك األنباء، ُمؤكدًة
 أنه ال صحة إلطالق أي صفحات رسمیة لمكتب التنسیق على مواقع التواصل االجتماعي، وأن تلك الصفحات مزیفة وغیر تابعة لمكتب
 هو المنوط بتسجیل الرغبات وكذلك تسجیل"tansik.egypt.gov.eg" التنسیق ُمطلقًا، ُموضحًة أن الموقع اإللكتروني الرسمي للتنسیق
 مواعید وأماكن اختبارات القدرات لطالب الثانویة العامة الراغبین في االلتحاق بالكلیات التي یشترط القبول بها اجتیاز اختبارات القدرات،
 والمقرر انعقادها في الفترة من 8 حتى 20 أغسطس2020، مناشدًة الطالب عدم االنسیاق وراء تلك الصفحات التي تستهدف استغالل
 .بیاناتهم الشخصیة
 
 وفي سیاق متصل، تتمثل خطوات تسجیل إجراء اختبارات القدرات الخاصة بالكلیات التي یشترط القبول بها اجتیاز اختبارات القدرات،
 ثم الدخول إلى صفحة تسجیل ،www.tansik.egypt.gov.eg في اآلتي ( یقوم الطالب بالدخول على موقع التنسیق اإللكتروني
 اختبارات القدرات على الموقع، لیقوم الطالب ببدء عملیة التسجیل ألداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس
 الخاص بالطالب، ویظهر للطالب بیاناته الشخصیة، والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي - المحافظة - اإلدارة
 التعلیمیة التابع لها الطالب - المدرسة - الشعبة التي درسها الطالب "علمیة - هندسیة - أدبیة")، وعلى الطالب التأكد من صحة البیانات
 المدونة على موقع التنسیق اإللكتروني، ومن ثم یظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، وأسماء الكلیات، واألماكن
 المخصصة ألداء هذه االختبارات، وكذلك المواعید المحددة، لیقوم باختیار نوع القدرات، والمواعید، وسیتم تحدید الموعد الذي سوف
 یتوجه به إلي الكلیة، ویقوم الطالب عقب االنتهاء من عملیة التسجیل بطباعة إیصال یشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها
 .والمواعید وأماكن أداء هذه االختبارات بالكلیات التي قام الطالب بتسجیلها على موقع التنسیق اإللكتروني
 
 ونناشد جمیع وسائل اإلعالم ومرتادي مواقع التواصل االجتماعي تحري الدقة والموضوعیة  في نشر األخبار والتواصل مع الجهات
 المعنیة للتأكد قبل نشر  معلومات ال تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بین الطالب، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة
 .(portal.mohesr.gov.eg) حول هذا الشأن یرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة
 
 عدم صالحیة محصول البصل لالستهالك اآلدمي نتیجة إصابته ببكتیریا ضارة
 
  
 
 تداولت بعض المواقع اإللكترونیة وصفحات التواصل االجتماعي أنباء حول عدم صالحیة محصول البصل لالستهالك اآلدمي نتیجة
 إصابته ببكتیریا ضارة، وقد قام المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصالح األراضي، والتي نفت تلك
 األنباء، ُمؤكدًة أنه ال صحة إلصابة محصول البصل بأي فطریات أو عدوى بكتیریة، وأن محصول البصل سواء المطروح باألسواق أو
 الُمصدر سلیم وآمن تمامًا، مشددًة على أن كافة المحاصیل المصریة بما فیها البصل تخضع لعملیات فحص ورقابة دوریة من قبل الجهات
 .المختصة بالدولة للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القیاسیة



 
 وفي سیاق متصل، تبلغ إنتاجیة محصول البصل المصري نحو 2,8 ملیون طن سنوًیا، والذي یكفي االستهالك المحلي، ویحقق فائضًا
 بنحو ملیون طن یتم استغالله في التصدیر أو التصنیع، وقد تخطت صادراته نحو 287 ألفًا و946 طنًا، وذلك منذ بدایة العام الحالي،
 وحتى 5 أغسطس الجاري إلى جمیع األسواق العالمیة، لتحتل بذلك المركز الثالث بعد صادرات  الموالح والبطاطس، كما تهدف الدولة
 إلى زیادة اإلنتاج، وفتح أسواق جدیدة أمام محصول البصل المصري خاصة األسواق األوروبیة مع التركیز على األسواق العربیة
 واألفریقیة، وذلك من خالل الحصول على تقاوي عالیة الجودة بجانب استخدام األصناف الجدیدة التي قام قسم بحوث البصل باستنباطها،
 .األمر الذي یسهم في رفع جودة المحصول وزیادة اإلنتاج
 
  وفي النهایة، نناشد جمیع وسائل اإلعالم ومرتادي مواقع التواصل االجتماعي تحري الدقة والموضوعیة في نشر األخبار، والتواصل مع
 .الجهات المعنیة للتأكد قبل نشر معلومات ال تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بین صفوف المواطنین
 
 انتشار بطیخ مسمم في األسواق
 
  
 
 تداولت بعض المواقع اإللكترونیة وصفحات التواصل االجتماعي أنباء بشأن انتشار بطیخ مسمم في األسواق، وقد قام المركز اإلعالمي
 لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصالح األراضي، والتي نفت تلك األنباء، ُمؤكدًة أنه ال صحة النتشار بطیخ مسمم في
 األسواق، وأنه لم یتم رصد أي شكاوى متعلقة بهذا الشأن، ُمشددًة على أن كافة المحاصیل الزراعیة المتداولة باألسواق بما فیها البطیخ
 سلیمة وآمنة تمامًا، وخالیة من أي مبیدات ضارة، وتخضع لعملیات فحص دقیقة من قبل المعامل المعتمدة من الوزارة، للتأكد من سالمتها
 .ومطابقتها للمواصفات القیاسیة، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسالمة المواطنین
 
 وفي سیاق متصل، فإن إجمالي المساحات المنزرعة بالبطیخ تبلغ 163 ألف فدان تقریبًا، وذلك بمتوسط إنتاج یصل إلى 30 طنًا للفدان
 الواحد، وتتركز زراعته في مناطق النوباریة ومطروح واإلسكندریة وأسوان، كما تبدأ زارعة بذور البطیخ من منتصف شهر دیسمبر إلى
 شهري ینایر وفبرایر بالمشاتل فى معظم المساحات المغطاة في عموم مصر، وتشتل تحت أنفاق البالستك، بینما تبدأ الزراعة باألراضي
 المكشوفة ابتداًء من منتصف مارس إلى أبریل، كما یتم تبدأ زراعته أیضًا ابتداًء من أول مایو، ویونیو  بعد حصاد وتقلیع الفول البلدي،
 أما في عروه أسوان المكشوفة تزرع البذور مباشره باألرض ابتداًء من أول نوفمبر  وتعطى المحصول الثمري ابتداًء  من منتصف
 .مارس
 
 ونناشد جمیع وسائل اإلعالم ومرتادي مواقع التواصل االجتماعي تحري الدقة والموضوعیة في نشر األخبار، والتواصل مع الجهات
 المعنیة للتأكد قبل نشر معلومات ال تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بین المواطنین، وفي حالة وجود أي استفسارات
 .(agr-egypt.gov.eg) یرجى الدخول على الموقع اإللكتروني الخاص بالوزارة
 
 صرف مكافأة مالیة للمواطنین حال إبالغهم عن مراكز الدروس الخصوصیة
 
 انتشر في بعض المواقع اإللكترونیة وصفحات التواصل االجتماعي أنباء بشأن صرف مكافأة مالیة للمواطنین حال إبالغهم عن مراكز
 الدروس الخصوصیة، وقد قام المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفني، والتي نفت تلك
 األنباء، ُمؤكدًة أنه ال صحة  لصرف أیة مكافآت مالیة للمواطنین حال إبالغهم عن مراكز الدروس الخصوصیة، وأنه لم یتم إصدار أي
 قرارات بهذا الشأن، موضحًة أن هناك لجانًا تفتیشیة تابعة للوزارة تقوم برصد مراكز الدروس الخصوصیة وغلقها من خالل شن حمالت
 موسعة بالتنسیق مع وزارة الداخلیة باعتبارها منشآت تمارس أنشطة تعلیمیة بالمخالفة للقوانین واللوائح والقرارات الوزاریة المنظمة
 .لذلك، وذلك في إطار االرتقاء بالمنظومة التعلیمیة
 
 وفي إطار حرص الوزارة على تیسیر العملیة التعلیمیة على الطالب، فقد تم إتاحة منصة إلكترونیة إلدارة التعلم، ویقوم المعلمون بتقدیم
 المادة التعلیمیة "أونالین" من خالل هذه المنصة، كما تتیح إمكانیة الرد على استفسارات الطالب، فضًال عن إتاحة بنك المعرفة المصري،



 الذي یضم محتوى یخدم جمیع الصفوف التعلیمیة الموجودة في مصر، ویتمیز عن باقي المواقع باحتوائه على مادة علمیة یقدمها ناشرون
 دولیون، إلى جانب وجود آلیة القنوات التعلیمیة التي توفر للطالب شرحًا لجمیع المواد الدراسیة بواسطة أساتذة متخصصین من الوزارة،
 .والتي یمكن متابعتها إما عبر شاشة التلیفزیون أو عبر موقع یوتیوب على شبكة اإلنترنت
 
 ونناشد كافة وسائل اإلعالم ومرتادي مواقع التواصل االجتماعي تحري الدقة والموضوعیة  في نشر األخبار والتواصل مع الجهات
 المعنیة للتأكد قبل نشر  معلومات ال تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلبًا على  أوضاع المنظومة التعلیمیة،
 .(وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن یرجى االتصال على رقم الوزارة (0227963273
 
  
 
 :ملحوظة
 
 في ضوء اهتمام السید الدكتور، مصطفى مدبولي، رئیس مجلس الوزراء بتوضیح الحقائق للمواطنین، برجاء اإلبالغ عن أي شائعات أو
 معلومات مغلوطة على الرقم التالي (27927407/02) أو أرقام الواتس آب (01155508688 -01155508851) على مدى 24
 أو االتصال على رقم بوابة الشكاوى (rumors@idsc.net.eg) ساعة طوال أیام األسبوع، أو إرسالها عبر البرید اإللكتروني
 .(الحكومیة (16528
 


