
 مصر تحتل المرتبة األولي عالميا في نسبة
الطالق.. وحالة طالق كل 4 دقائق

كرم جبر
س األعلي لتنظيم س المجل  رئي

اإلعالم

موظفون

 الحقائق
 مقولة أن "مصر تحتل المركز األول في نسب الطالق"، هي خطأ شائع 

وُنشر من قبل في أكثر من تقرير صحفي، كما انتشر بشكل كبير على مواقع 
التواصل االجتماعي، رغم أنه غير حقيقة، وغير دقيق بالمرة، وفق أكثر من 

مصدر رسمي.
، نفى مجلس الوزراء في بيان رسمي، أن مصر األولى 

عالميا في نسبة الطالق، وُمشددا على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد 
شائعات.

 جهاز التعبئة واإلحصاء، نشر أن معدل نسبة الطالق بمصر بلغ 2.1 لكل 
ألف من السكان لعام 2017، وهذا المعدل من المعدالت العادية على 

مستوى العالم، وقال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز إن المعدل ده ال يقلق، 
ألنه أقل من دول أوروبية، ودلل بأن فى فرنسا 52 حالة طالق أو انفصال 

CAPMAS Egypt .لكل 100 حالة زواج
 تحدث حالة طالق واحدة كل 2 دقيقة و20 ثانية، وليس كل أربعة دقائق 
كما قال كرم جبر، وتحدث فى الساعة 27 حالة طالق، أما اليوم 651 حالة،  حالة، 

وأكثر من 7000 حالة طالق فى الشهر، حسب رئيس الجهاز المركزي 
للتعبئة واإلحصاء اللواء خيرت بركات في تصريحات قالها في ديسمبر 

.2020
  المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء، قال إنه وفقًا للبيانات المتاحة خالل عام 
2017 بالكتاب اإلحصائي السنوي للسكان الصادر عن األمم المتحدة 

"UN Demographic Yearbook 2017" يتضح أن مصر 
ليست في قائمة الدول األعلى في نسب الطالق.  

 اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، كشف 
في ديسمبر 2020، أن حاالت الطالق في مصر وفق آخر إحصائية 225 

ألف حالة فى 2019 مقابل 201 ألف حالة فى 2018.
جاء تصريح كرم جبر في متن مقاله المنشور في جريدة أخبار اليوم تحت عنوان: 

بيوت من نار".   
جاء تصريح كرم جبر في متن مقاله المنشور في جريدة أخبار اليوم تحت عنوان

"بيوت من نار".   
#صحيح_مصر  

 ما هي دول العالم األعلى في نسب الطالق في العالم؟ 
 دولة غوام بمعدل طالق 4.2 لكل ألف.
 دولة بيالروسيا بمعدل 3.4 لكل ألف.
 دولة التفيا بمعدل 3.1 لكل ألف 

 لكل ألف 
 دولة كوبا بمعدل 2.9 لكل ألف 
 دولة جورجيا بمعدل 2.7 لكل ألف 

 دول الدنمارك وسان مارينو وكوستاريكا بمعدل 2.6 لكل ألف.
 وذلك وفقًا للبيانات المتاحة خالل عام 2017 بالكتاب اإلحصائي السنوي 
UN Demographic Year- للسكان الصادر عن األمم المتحدة
book 2017، واللي نشرت مقتطفات منه المركز اإلعالمي لمجلس 

الوزراء المصري.
 ما أعلى 10 محافظات في عدد حاالت الطالق؟ 

 األولى: القاهرة 
 الثانية: الجيزة 

 الثالثة: اإلسكندرية 
 الرابعة: الدقهلية 
 الخامسة: الشرقية 
 القليوبية 

 الرابعة: الدقهلية 
 الخامسة: الشرقية 
 السادسة: القليوبية 
 السابعة: الغربية 
 الثامنة: البحيرة 
 التاسعة: قنا 

 العاشرة: المنوفية 
 وذلك حسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز اإلحصاء، لعام  2018. . 

 /https://www.facebook.com/SaheehMasr/photos/a.396686941120054/930231814432228

من التصحيح 

 مصر علي أعتاب نهضة في اإلنتاج الدرامي
 مبشرة, أنتجت شركة واحدة أكثر من 70

مسلسال في رمضان هذا العام

يوسف القعيد
أديب وروائي

شخصيات عامة

 الحقائق
المسلسالت اللي بتعرض في رمضان هذا العام 28 مسلسًال فقط لكل 

الشركات. وأكبر شركة شاركت بأعمال هي "سينرجي" بـ  14 عمًال فقط وليس 
بـ 70 عمالً. Synergy - تامر مرسي 

جاء تصريح يوسف القعيد في متن مقاله المنشور في جريدة أخبار اليوم تحت 
عنوان: "الفنانة سميرة أحمد ترد".

#صحيح_مصر 
 من هي شركة سينرجي اللي أتنتج 14 مسلسًال؟ 

 سينرجي واحدة من عدة شركات تعمل في مجال اإلعالم في مصر وتخضع 
 من هي شركة سينرجي اللي أتنتج 

 سينرجي واحدة من عدة شركات تعمل في مجال اإلعالم في مصر وتخضع 
لسيطرة مجموعة "إعالم المصريين" التي تمتلك أغلب شبكات القنوات 

الفضائية المصرية مثل سي بي سي والحياة وأون إي إضافة إلى مواقع 
إلكترونية وصحف ومحطات إذاعية.

 لشركة إيجل كابيتال لالستثمارات المالية، 
وهي شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2016. وتشير تقارير صحفية 

إلى أنها تتبع جهة سيادية أمنية 

./https://www.facebook.com/SaheehMasr/photos/a.396686941120054/926218391500237

من التصحيح 

 الصاروخ الصيني كان بغرض دراسة حاجات في الفضاء,

 ولقيت حد كاتب إن الصاروخ ده معدي فوق طوخ.. معدي

 فوق طوخ إزاي يا جماعة؟! الصاروخ ده سرعته 2800 كيلو

 متر في الساعة, يعني يروح ويرجع من القاهرة إلي

أسوان في ساعة واحدة عمرو أديب
مقدم برنامج الحكاية

إعالميون

الحقائق
 حتى 7 مايو الجاري يدور الصاروخ الصيني اللي ُيطلق عليه "لونغ مارش 
5 بي" (CZ-5B R/B) بسرعة تبلغ حوالي 27 ألف و903 كم في 
الساعة وليس 2800 كم في الساعة كما قال عمرو أديب، ويدور حول 

األرض كل 90 دقيقة، وفقًا لمنصة صنعها الجيش األمريكي وأطلق عليها 
.2021-035B

 أما الغرض من إطالق الصاروخ أن يحمل الكبسولة المركزية لمحطتها 
الفضائية، وهي أحد المكوّنات الثالث لمحطّتها الفضائيّة "سي إس إس" 

واللي هتنتهي منها في نهاية 2022، وبعدها تقدر ترسل عشر البعثات 
إلى الفضاء، وتأمين وجود دائم لروّاد في الفضاء الصينيين هناك.

 إمبارح مر الصاروخ الصيني على مصر، وبالتحديد على مدينة العريش، 
الساعة 5 وربع فجرا، بسرعة 28 ألف كيلو متر فى الساعة. وده حسب 
تصريحات الدكتورة رشا غنيم، رئيس قسم أبحاث الفضاء بالمعهد القومي 

للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.
جاء تصريح عمرو أديب خالل تقديم برنامج الحكاية على قناة MBC مصر 

#صحيح_مصر 
 في نهاية إبريل أطلقت الصين وحدة تيانهي "التناغم السماوي" بواسطة 
الصاروخ "لونغ مارش 5 بي" من مركز اإلطالق "وينتشانغ" في جزيرة هاينان 

االستوائية.
 يبلغ مجموع كتلة الصاروخ الصيني 22 طنا، وفوجئ العالم بأن المرحلة 
الثانية من الصاروخ خرجت عن السيطرة وبدأت في السقوط على األرض 

بسرعة عالية.
 في 7 مايو بلغ ارتفاع الصاروخ الصيني 232 كيلو متر، وفي 8 مايو 
سيبلغ ارتفاع الصاروخ 202 كيلو متر، ومع المُتوقع أن ينخفض يوم األحد  كيلو متر، ومع المُتوقع أن ينخفض يوم األحد 

9 مايو إلى 154 كيلو متر فقط.
 كان الصاروخ بلغ أقصى ارتفاع له يوم 30 إبريل الماضي على مسافة 
.2021-035B 370 كيلو متر، وفقًا لمنصة الجيش األمريكي
 الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية 

والجيوفيزيقية، قال إن الصاروخ سيقترب من األرض النهاردة السبت والجيوفيزيقية، قال إن الصاروخ سيقترب من األرض النهاردة السبت 
الموافق 9 مايو وفي حالة عدم استطاعت الصين السيطرة عليه سيخترق 
الغالف الجوي لألرض، ويتحطم إلى شظايا، تحترق الصغيرة منها، وتتهاوى 
األجزاء الكبيرة إلى األرض، لتمثل خطورة كبيرة ودمار في حال سقوطها 

على مناطق مأهولة بالسكان 
./https://www.facebook.com/SaheehMasr/photos/a.396686941120054/926061238182619

من التصحيح 

 إسرائيل تتصرف بمسؤولية من أجل
 تطبيق القانون وضمان النظام العام
 في أورشليم وذلك مع الحفاظ علي
حرية العبادة في االماكن المقدسة

بنيامين نتنياهو
س الوزراء االسرائيلي رئي

سياسيون

الحقائق
 تصريح رئيس الوزراء اإلسرائيلي مضلًل، ال تحافظ إسرائيل على حرية 

العبادة في القدس، ونقلت بي بي سي ووكاالت األنباء العالمية محاوالت 
السلطات اإلسرائيلية منع مصلين من التوجه إلى المسجد األقصى ألداء 

الصلوات، إذ أوقفت حافالت تقلهم على بعد عشرات الكيلومترات خارج القدس.
ال يريدوننا أن 

نصلي، وهناك قتال كل يوم وكل يوم هناك اشتباكات، وكل يوم هناك 
متاعب".

 مش بس كده نقل موقع قناة CNN مقطع فيديو لحظة اقتحام األمن 
اإلسرائيلي مصلى باب الرحمة داخل المسجد األقصى ومهاجمة المصلين 

بالقنابل الصوتية.
نقلت تلك التصريحات صفحة بنيامين نتنياهو الرسمية على فيسبوك.

رئيس الوزراء االسرائيلي 
#صحيح_مصر 

 بدأت المناوشات واالشتباكات في أبريل الماضي، لما هاجم مستوطنين 

رئيس الوزراء االسرائيلي 
#صحيح_مصر 

 بدأت المناوشات واالشتباكات في أبريل الماضي، لما هاجم مستوطنين 
إسرائيليين #حي_الشيخ_جراح في القدس الشرقية، وطالبوا باإلخالء القسري 
للفلسطينيين اللي عايشين في الحي، وادعوا أنهم اشتروا األراضي اللي 

مقامه عليها المنازل من أحد جمعيات االستيطان اإلسرائيلية.
 بعدين تطول األمر وتدور اشتباكات عنيفة في القدس بين المتظاهرين 

الفلسطينيين وقوات الشرطة اإلسرائيلية، وأصيب أول أمس 200 
فلسطيني حسب بيانات الهالل األحمر الفلسطيني، ووقع أمس 80 مصاب 
آخر تقريبًا، فيما زعمت صفحة الخارجية اإلسرائيلية سقوط 17 مصاب بين 

قوات األمن.
 سكان الحي المقدسي بيقولوا إنهم عايشين في حي الشيخ جراح منذ 
خمسينيات القرن الماضي، في حين يزعم المستوطنون اليهود أنهم اشتروا خمسينيات القرن الماضي، في حين يزعم المستوطنون اليهود أنهم اشتروا 
األراضي، بشكل قانوني، من جمعيتين يهوديتين اشترتا األرض منذ أكثر من 

100 عام.
 وتقول وكالة األنباء الفرنسية إن األردن أقامت حي الشيخ جراح مساكن 
إليواء الفلسطينيين الذين ُهجِروا عام 1948 ولديه عقود إيجار تثبت ذلك، 
وبحسب وثائق نشرتها وزارة الخارجية األردنية، فإن الوثائق تخص 28 عائلة 

في حي الشيخ جراح ُهجِرت بسبب حرب عام 1948.
 وستعقد المحكمة العليا اإلسرائيلية غدا االثنين جلسة استماع في قضية 

حي الشيخ جراح 
/https://www.facebook.com/SaheehMasr/photos/a.396686941120054/926598351462241
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من التصحيح 
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الفيديوهات:
كيف نشرت إسر.ئيل األكاذيب خالل الحرب على قطاع غزة؟ 

https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/230980508377145

 تقرير شهر
مايو ٢٠٢١


