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املحتويات
املحتويات

4   حاالت   تقطع   املعاش   يف   قانون   التأمينات   الجديد  

4   فئات   محرومـة   من   العالوة   الخاصة   والحافز  

7   نصـائح   لحجـز   تذكرة   طيــران   بأرخص   سعر

8   نصائح   لترشيد   استهالك   الكهرباء

استبعاد    ٠ 1 ٧    آالف   من   دعم   التموين

أسعار   املواصالت   بعد   الزيادة   الجديدة

أسعار   باقات   اإلنترنت   املنزلي   تصل   إلى    ٠ 0 ٧    جنيه   

شروط   اإلعفـاء   النهـائي   واملؤقت   من   الجيش

ارتفاع   عدد   األجانب   العاملين   بالقطاع   الخاص

أسمنت   طرة  .. تدرس   التصفية .. ملاذا   ؟

كيف   تفـّرق   بين   البطـيخـة   السليمـة   والفاسدة؟

قانون   التأمينات   واملعاشات   الجديد    ٠ 1   معلومات     

نسبة   تدخين   اإلناث   يف   الدراما   عشرة   أضعاف   الواقع   

التركيبة   السكانية   يف   مصر ..  ماذا   تعرف   عنها؟

التضخم ..  ماذا   يعني   وكيف   ُيجرى   حسابه؟

 ١٣    شرطا   للقبول   بالكليات   العسكرية ..  تعرف
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 أنـواع   الحــج .. مـاذا   تعرف   عنهـا   ؟

7   نصائح   لطالب   الثانوية   قبل   تسجيـل   الرغبـات

بدل   البطالة ..  الشروط   والخطوات   واالستثناءات

نتيجة   تنسيق   املرحلة   األولى  ٢٠١٩ 

 املرحلة   الثانية   لتنسيق   الجامعات  .. تعرف   ىلع   التفاصيل

9  إرشادات   لتجنب   حرائق   السيارات

اقتصاديا ..  هذا   ما   خسرته   مصر   بخروجها   من   البطولة   اإلفريقية

زيادة   أسعار   نقل   الطرود   عبر   القطارات   

يف   مصر ..  تزايد   مفزع   لحاالت   الطالق   وتراجع   الزواج

لطالب   الشهادات   املعادلة ..  كيف   تسجـل   رغباتك   إلكترونيـا؟

لو   عندك   شقة   يف   اإلسكان   االجتماعي ..  احذر   

ماذا   تعرف   عن   ألزهايمر   عند   املصريين؟

محظـورات   اإلحــرام   للرجــال   والنـسـاء   

قانون   الجمعيات   األهلية   الجديد   حاالت   اإليقاف   املؤقت   والحل

هل   يرتفع   الدوالر   أمـام   الجنيه   مجددا؟

باألرقام ..  زيادة   نسبـة   الفقر   فـي   مصر

تباين   واسع ..  أين   تسكن   األسر   املصرية؟
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