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بتث المجغثططفاتطالاغمغثغاذاضرة الاارغتطظعساتبصاشئ وشظعنرغاضئاصاخادتـعادثطتاشزاتأخئارالرئغسغئافعرام الغعطغ  

ضعرغا الةظعبغئ ترشع التةر الختغ اإللجاطغ لمرضى ضعروظا بحضض ضاطض طاغع المصئض | تشرغط ظةط ضرة السطئ افطرغضغ برغثجغج 50 ألش دوقر | الخغظ: تسةغض 3 آقف و472 إخابئ جثغثة بضعروظا | 

المساحفىضطمات الئتث افذفال المعاذظ المخري الئظك افعطغ

«الثغر شغ طخر طح طةرد ضقم».. إسقن الئظك افعطغ غئرز حعاطئ
المعاذظ المخري| شغثغع
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الئظك افعطغالئظك افعطغ
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"الخير عنوان  تحت  رمضان،  شهر  خالل  اإلعالنية،  حملته  عن  المصري،  األهلي  البنك  كشف 
في مصر مش مجرد كالم .. الخير في مصر أفعال".

بحياته، يجازف  الذي  منها  المصري،  للمواطن  اإليجابية  الجوانب  من  العديد  اإلعالن  حمل 
متسقال الحائط من أجل إنقاذ جيرانه من حريق كاد يودي بحياة عائلة كاملة.

المجتمع في  بأفعالها  أثرت  التي  المصرية  النماذج  من  العديد  عن  اإلعالن  كشف  كما 
وخاصة الشباب، منها الراحل الدكتور محمد مشالي، الشهير بـ «طبيب الغالبة»، والذي أفنى
المرضى على  الكشف  تكاليف  وتحمل  طبيا  ومساعدتهم  البشر  سعادة  أجل  من  حياته 

وإعطائهم العالج.

وأبرز اإلعالن أيضا بساطة األسرة المصرية وتطبيق األمثلة التي نطلقها في حياتنا اليومية،
منها " لو مشلتكش األرض تشيلك عيني" بخروج بلدة بأكملها الستقبال قطار تتسابق على

تقديم وجبات اإلفطار للمتواجدين في القطار.

أصحاب من  سائقا   48 في  تمثلت  المصري،  المواطن  وجدعنة  شهامة  اإلعالن،  عكس 
األجرة، إلى  النظر  دون  التنقل  في  المواطنين  لمساعدة  سيارتهم  بتخصيص  "التاكسي" 
أهالي الستقبال   ،57357 مستشفى  من  بالقرب  "مسكنا"  استأجر  شخص  إلى  باإلضافة 
األطفال الذين معظمهم من محافظات بعيدة عن محافظة القاهرة لمساعدتهم في
للقاهرة يوميا   والعودة  بالذهاب  الصعوبة  ظل  في  بالمستشفى،  العالج  أوالدهم  تلقي 

للتواجد داخل المستشفى.

األهلي البنك  إعالن  أفعال  مصر  في  الخير   . . كالم  مجرد  مش  مصر  في  األهليالخير  البنك  إعالن  أفعال  مصر  في  الخير   . . كالم  مجرد  مش  مصر  في  الخير 

The Abandoned Village - Sand Invasion

تابسعظا سطى

اصرأ أغًدا:
سدع حسئئ المعاد الشثائغئ: إظثوطغ تستإ طظاةاتعا طظ السعق.. والاةار غساسثون لمصاضاة الحرضئ

جسر الثعإ الغعم الثمغج.. سغار 18 جةض 870 جظغًعا

جسر الثعإ الغعم الةمسئ 15 أبرغض 2022

الئارول» تترك أجسار الئظجغظ بأظعاسه وبئات جسر السعقر»

وشاة طغرشئ جططان رئغج الئظك المخري لاظمغئ الخادرات

العلغث بظ ذقل غرشخ سرض طاجك لحراء تعغار ظصثا طصابض 54.20 دوقر لطسعط

وزغرة الاثطغط تظسغ طغرشئ جططان رئغج الئظك المخري لطخادرات

« طفاجأة.. « جقطئ الشثاء» تئرئ حعضعقتئ «ضغظثر» طظ تعمئ «السالمعظغق

سثد ظاصقت الظفط الماةعئ إلى الخغظ غخض فسطى طساعى خقل حعرغظ

جسر السمك شغ السعق الغعم الةمسئ 15 أبرغض 2022

أخئار الساسئ

أخئار

وزغر الري: تخر 33 ألش ضط طظ الارع

و1.35 ططغعن شثان تروى بظزط تثغبئ

ضمظ المظزعطئ الرصمغئ

أخئار

اإلجضان: بثء إرجال ططفات التاججغظ

الماصثطغظ سطى وتثات طاعجطغ

الثخض شغ جضظ طخر ودار طخر وجظئ

لةعات الامعغض

رغاضئ

لغفربعل وطاظحسار جغاغ شغ

طعاجعئ لطاارغت شغ ضأس إظةطارا

اصاخاد

طآحر افجعط الغاباظغئ غاراجع طاأبًرا

باظثفاض وول جارغئ وأجعط

الاضظعلعجغا

أخئار

جاٍر اقظاعاء طظ تحطغإ العاجعات

لـ15 برجًا بالمظطصئ الحاذؤغئ وتسطغط

وتثات الثاون تاون شغ السطمغظ

الةثغثة

اصاخاد

جسر الثوقر الغعم الةمسئ 15 أبرغض

2022

••افضبر صراءةافضبر صراءة

• برضات غضحش تصغصئ

رشده لاسغغظ إغعاب
جقل طثغرا شظغا
لمظاثإ طخر

• جسر الثعإ الغعم

الةمسئ 15 أبرغض 2022

• «الئارول» تترك أجسار

الئظجغظ بأظعاسه وبئات
جسر السعقر

• إخابئ أضبر طظ 90

حثخا شغ احائاضات
طع صعات إجرائغطغئ

بالترم الصثجغ

• تزك الغعم.. تعصسات

افبراج الةمسئ 15
أبرغض 2022

• طعجغماظغ غسطظ صائمئ

افعطغ اجاسثاًدا
لمئاراة الرجاء  بثوري

افبطال

• سمرو زضغ: «ارتئطئ

بفظاظئ طحععرة
ولئسئ التةاب

سحاظغ»

• أخئار الرغاضئ الغعم |

عجغمئ وخروج
برحطعظئ.. اجاسثادات

افعطغ.. إغصاف
«ظغمار».. وظاائب
الثوري المخري

• الئظااجعن: غرق الطراد

طعجضفا "ضربئ
ضئغرة" لفجطعل

الروجغ

• شرظسا.. احائاضات بغظ

الحرذئ وذقب
راشدغظ لظاائب

اقظاثابات الرئاجغئ

• ذصج الةمسئ.. طائض

لطترارة والخشرى
بالساخمئ 15

• جععد لضحش غمعض

السبعر سطى جبئ حاب
بأضاعبر

خثطــــات
طعاصغئ الخقة

الفةر
3:58

الحروق
5:28

الزعر
11:55

السخر
3:30

المشرب
6:22

السحاء
07:42

اجسار السمقت
دوقر أطرغضى
17.80   17.70

الغعرو
19.70   19.53

جظغه اجارلغظى
23.46   23.26

رغال جسعدى
4.74   4.73

درعط اقطارات
4.84   4.82

دغظار ضعغاى
58.58   56.03

درجات الترارة
الصاعرة
29    14

اإلجضظثرغئ
26    13

ططروح
27    14

بعرجسغث
23    12

السعغج
29    14

السرغح
29    38

أخئار

طتاشزات

تـعادث

اصاخاد

رغاضئ

بصاشئ
وشظعن

طظعسات

ذاضرة
الاارغت

سرب وسالط

آراء

جعحغال
طغثغا

وشدائغات

تتصغصات

اتخاقت
وتضظعلعجغا

دظغا ودغظ

دظغا ودغظ
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