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القاهرة ـ هناء السيد
أعلن رئي����س املكتب الثقافي في 
القاهرة د.عيسى االنصاري قبول دفعة 
جديدة عددها 62 طالبا وطالبة ضمن 
الثامنة بجامعات جمهورية  الدفعة 
مصر العربية للعام اجلامعي احلالي 
2011/2010.ودعا د.االنصاري الطلبة 
الى سرعة سداد »500 جنيه مصري« 
رسوم قدم املؤهل عن كل عام دراسي 
سابق عن العام 2010 مع سداد مبلغ 
»100 جني����ه مصري« قيمة ش����راء 
مظروف من االدارة العامة للوافدين، 

وفيما يلي االسماء:
ابراهيم محمد علي سالم حماد العجمي   ٭

- الهندسة - جامعة االسكندرية
احمد عبدالصاحب س���يد حسني سيد   ٭
باقر الطبطبائي - الهندسة - جامعة 

الزقازيق
احمد عبدالصمد عبدالنبي غلوم اكبر -   ٭

طب الفم واالسنان - جامعة القاهرة
اسامة خليل ابراهيم اخلليل - الهندسة   ٭

- جامعة االسكندرية
اس���راء محمود حبيب اسماعيل كرم   ٭
عباس - الهندسة االلكترونية - جامعة 

املنوفية
بدر طارق خالد عبداللطيف الدهيم -   ٭

طب الفم واالسنان - جامعة القاهرة
بدرية فيصل محمد عبدالرحمن مندني -   ٭

طب الفم واالسنان - جامعة القاهرة
حسني سالم حميد علي حسني بوصفر -   ٭

طب الفم واالسنان - جامعة القاهرة
حسني علي حسني علي حيدر الدشتي -   ٭

طب الفم واالسنان - جامعة القاهرة
حسني محمد عبدالرحيم عبداللطيف   ٭

معرفي - الهندسة - جامعة القاهرة
حسني محمد علي سالم حماد العجمي   ٭

- الهندسة - جامعة االسكندرية
حسني يوس���ف علي حمزة اسماعيل   ٭
ابراهيم � طب الفم واالسنان � جامعة 

القاهرة
حمد احم���د حمد علي ناصر العريفان    ٭

- الهندسة - جامعة املنصورة
خلود خالد سليمان علي يوسف املسيليم   ٭

- الطب - جامعة القاهرة
دالل طارق راشد امان مساعد املسعودي   ٭
- العالج الطبيعي - جامعة القاهرة

دالل عب���داهلل محم���د احمد ش���اهني   ٭
اجلالهم���ة - طب الفم واالس���نان - 

جامعة القاهرة
سارة خالد حمد سليمان الصقعبي -   ٭

طب الفم واالسنان - جامعة القاهرة
سارة سليمان فهد سليمان املرزوق -   ٭

طب الفم واالسنان - جامعة القاهرة
سالم محمد سعود سالم عمران احمد   ٭
العمران - الهندسة - جامعة القاهرة

سليمان محمد سليمان محمد سليمان   ٭
السليطي - طب الفم واالسنان - جامعة 

القاهرة

سليمان جنيب محمد عبداهلل عبدالوهاب   ٭
- ط���ب الف���م واالس���نان - جامعة 

القاهرة
شروق مبارك عبداهلل صالح مبارك بدو   ٭
- العالج الطبيعي - جامعة القاهرة

شهد عبدالقادر محمد فهد حمود الدباسي   ٭
- طب االسنان - جامعة االسكندرية

عبدالرحمن محمد حديد راجح الشمري -   ٭
طب الفم واالسنان - جامعة القاهرة

عبداهلل فهد عبداهلل محمد فهد الفضلي -   ٭
طب الفم واالسنان - جامعة القاهرة

عبداهلل محمد عبداهلل محمد ش���ريف   ٭
احمد الكن���دري - البترول والتعدين 

- جامعة قناة السويس
عبداهلل يحيى منصور عباس عبداهلل   ٭
عبدالعزيز - الهندسة - جامعة عني 

شمس
عبدالوهاب خالد خليفة عبداهلل - الطب   ٭

- جامعة القاهرة
عدنان مرتضى اكبر حسني عباس - طب   ٭

الفم واالسنان - جامعة القاهرة
علي حسني حمزة عيدان عباس - طب   ٭

الفم واالسنان - جامعة القاهرة
عمار محمد عبدالرضا غلوم علي - طب   ٭

الفم واالسنان - جامعة القاهرة
عيسى احمد عبداهلل محمد االنصاري   ٭
- البت���رول والتعدين - جامعة قناة 

السويس
فاتن منص���ور صن���ت نايف عوض   ٭
العيباني - طب الفم واالسنان - جامعة 

القاهرة
فاطمة جمال ابراهيم موسى حسن احملمد   ٭

علي - الطب - جامعة القاهرة
فجر خالد عمر سيد يعقوب سيد عنبر   ٭
الرفاعي - الهندسة - جامعة القاهرة

فهد نايف عبدالرحمن محسن عايض   ٭
احلرب���ي - طب االس���نان - جامعة 

املنصورة
فيصل سعد ذياب اسود نايف العنزي   ٭

- الهندسة - جامعة االسكندرية
فيصل عبداللطيف علي محمد شريف   ٭
احمد الكندري - طب الفم واالسنان - 

جامعة القاهرة
فيصل غازي ضيف اهلل غازي هضيبان   ٭

العتيبي - طب الفم واالسنان - جامعة 
القاهرة

ليلى نبيل عبدالعزيز محمد جواد عبدال   ٭
- طب االسنان - جامعة املنصورة

محمد حشر محمد راش���د العنزي -   ٭
البت���رول والتعدي���ن - جامعة قناة 

السويس
محم���د مطلق حمود س���الم اخلرينج   ٭
الهندس���ة - جامع���ة  الرش���يدي - 

االسكندرية
محم���د هادي ن���زال مه���دي الفرحان   ٭
الهرش���اني - الهندس���ة - جامع���ة 

القاهرة
ملوك غازي ضيف اهلل غازي هضيبان   ٭
العتيبي - طب الفم واالسنان - جامعة 

القاهرة
مناير كامل شريف فهد جابر اخلالدي -   ٭

طب الفم واالسنان - جامعة القاهرة
ناصر عبداللطيف ابراهيم طاهر عبداهلل   ٭
يوسف - الهندسة - جامعة القاهرة

ناصر عبداهلل محمد عبداهلل العديلة   ٭
- الهندسة - جامعة بنها

ندى محمد مثيب احمد مثيب االذينة -   ٭
طب االسنان - جامعة قناة السويس

نواف خالد يوسف عبدالرحمن احمد   ٭
الكن���دري - طب االس���نان - جامعة 

االسكندرية
نواف ناي���ف خريص حمدان العتيبي   ٭

- الهندسة - جامعة القاهرة
نور الدين محمد صالح احمد عبدالكرمي   ٭
الهندس���ة - جامع���ة  العوض���ي - 

القاهرة
نور عبداهلل ابراهيم حسن الفيلكاوي -   ٭

طب الفم واالسنان - جامعة القاهرة
نوف عب���داهلل حجي ابراهيم عبداهلل   ٭
احلمادي - طب الفم واالسنان - جامعة 

القاهرة
هناء عبدالرسول محمد عبداهلل محمد   ٭
العب���داهلل - الصيدلة - جامعة عني 

شمس
يوسف عبداهلل احمد عبداهلل العلي -   ٭

الهندسة - جامعة حلوان
يوس���ف عب���داهلل محم���د عب���داهلل   ٭
عبدالوهاب - طب الفم واالس���نان - 

جامعة القاهرة
حمد عب���داهلل حمد ناص���ر البراك -   ٭

احلقوق - جامعة بنها
س���ارة عبداحملس���ن عبداهلل رمضان   ٭

العيدي - آداب - جامعة القاهرة
عبدالرحم���ن ناص���ر عبدالكرمي مطر   ٭
عبدالوهاب الشطي - تربية نوعية - 

جامعة القاهرة
ماج���د كامل رجا نايف الرش���يدي -   ٭

احلقوق - جامعة بني سويف
مبارك س���الم مبارك عبي���د اللميع -   ٭

احلقوق - جامعة املنوفية
محمد فهيد تركي علي الغنيم املطيري   ٭

- التجارة - جامعة بنها

األنصاري: قبول 62 طالبًا وطالبة 
ضمن الدفعة الثامنة في جامعات مصر

العوضي أشار إلى توافر جهاز التنفس الصناعي في وحدة الكلى

المستشفى األميري: دخول أي مريض للعناية المركزة
أمر فني بحت يحدده األطباء وال يخضع لألهواء الشخصية

»اليونيسيف«: غسل اليدين بالصابون
قد ينقذ حياة الماليين حول العالم

دراسة بريطانية: السرطان مرض صنعه اإلنسان

القاهرة � أ.ش.أ: أكدت منظمة األمم المتحدة 
للطفول���ة )اليونيس���يف( أن غس���ل اليدين 
بالصاب���ون ق���د ينقذ الماليين ح���ول العالم 
وخاصة من األطفال حيث ان أمراض االسهال 
والتهابات الجهاز التنفسي الحادة تتسبب كل 
عام في وف���اة أكثر من 3.5 ماليين طفل دون 

سن الخامسة.
وأضافت المنظمة وفقا لبيان وزعه مكتبها 
بالقاهرة أمس بمناسبة اليوم العالمي الثالث 
لغسل اليدين ان 20% من إجمالي الوفيات دون 
الخامسة في مصر تعود في الغالب إلى اإلسهال، 
وأن غسل األيدي بالماء والصابون خصوصا 
في األوقات الحرجة بعد استخدام المرحاض 
وقبل تناول الطعام يساعد على الحد من حاالت 

أمراض اإلسهال بنسبة تزيد على 40%، إال أن 
هذا السلوك البسيط ال تتم ممارسته أحيانا 
بصورة منتظمة.وأوضحت انها تعمل بالتعاون 
مع الجهات الحكومي���ة واألهلية على توفير 
مرافق محسنة لمياه الشرب والصرف الصحي 
في المدارس من خالل نهج يركز على تثقيف 
الطفل مع توفير أدوات لألنشطة التعليمية، كما 
يقوم األطفال بنقل دروس النظافة الشخصية 
والبيئية الى منازلهم ومجتمعاهم المحلية، كما 
تتبنى اليونيسيف مع شركائها الدعوة على 
المستوى الوطني لرس���ائل أساسية تتعلق 
بالمياه، واإلصحاح البيئي، والنظافة الشخصية 
والعمل على نشرها والقيام بحمالت إعالمية 

حول هذه القضية.

لندن � يو.بي.آي: أظهرت دراس���ة جديدة أن 
مرض الس���رطان بات أكثر رواجا في العصور 
احلديثة بسبب منط احلياة املعاصرة وهو بالتالي 
من صنع اإلنسان. وذكرت صحيفة »ديلي تلغراف« 
البريطانية أن العاملة في جامعة »مانشس���تر« 
روزالي ديڤي���د وزميلها بجامع���ة »فيالنوفا« 
األميركية ميشال زميرمان توصال من خالل دراسة 
قرابة ألف مومياء مصرية وأميركية جنوبية إلى 
أن عددا قليال منها عانى من السرطان فيما تسجل 

حالة وفاة من بني 3 حاليا بسببه.
وقال الباحثان إن املسرطنات املعاصرة مثل 

التبغ والتلوث قد تكون ساهمت في االرتفاع الظاهر 
بإصابات السرطان خالل العصور األخيرة.

وتبني لهما أن معدالت اإلصابة بالس���رطان 
ارتفعت بشكل دراماتيكي منذ الثورة الصناعية 
وخصوصا منها إصابات األطفال مما يبرهن على 
أن هذا االرتفاع ال يعود ببساطة لسبب أن عمر 

اإلنسان بات أطول.
ويأمل األطباء بأن تؤدي هذه النتائج إلى فهم 
ألصول املرض الذي يفتك بحياة 150 ألف شخص 
س���نويا في بريطانيا فقط واكتش���اف عالجات 

جديدة له.

شبح عودة شلل األطفال
يهدد ثقة العلماء في مواجهة أمراض أخرى

لندن � رويترز: يقترب العالم من اس����تئصال شأفة مرض 
شلل األطفال لكن خبراء بدأوا يشعرون بالقلق من خطر الفشل 
الذري����ع ويقولون إنه قد تكون له عواقب على الثقة في معارك 

صحية تفوق هذا املرض اللعني.
ويقول خبراء عامليون في مجال الصحة واألمصال إن شلل 
األطفال »على ش����فا الهزمية«، لكنهم يشعرون بالغضب من أن 
هدف القضاء عليه اليزال يراوغه����م بعد اكثر من 20 عاما من 
استهدافهم له، ويخشون من أن الفشل قد يقضي على الثقة في 
مش����اريع كبيرة ملواجهة أمراض أخرى مثل مكافحة املالريا او 

ڤيروس نقص املناعة املكتسب )االيدز( او احلصبة.
في عام 1988 حني كونت منظمة الصحة العاملية وشركاؤها 
املبادرة العاملية للقضاء على شلل األطفال لقيادة املعركة كان 
امل����رض متوطنا في 125 دولة وأصاب نحو الف طفل بالش����لل 
يوميا. اآلن بات متوطنا في اربع دول فقط هي الهند وباكستان 
ونيجيريا وأفغانس����تان وكان هناك انخفاض نسبته 99% في 

احلاالت منذ عام 1988.
وقال والت اورنشتاين نائب مدير التلقيح واألمراض التي 
ميكن الوقاية منها مبؤسسة بيل وميليندا جيتس التي وعدت 
بتخصيص عشرة مليارات دوالر في تطوير وتوصيل األمصال 

ملن هم في أمس احلاجة اليها على مدى العقد املقبل.
وظهرت 706 حاالت لشلل األطفال على مستوى العالم هذا 
العام في انخفاض عن 1126 في التوقيت نفس����ه من عام 2009 
لكن اكثر من 570 من تلك احلاالت ظهرت في دول اس����تطاعت 
فيما سبق القضاء عليه وتكافح اآلن موجات من املرض امتدت 

اليها من دول يتوطن فيها.
وبدأ خبراء يشعرون بالقلق من احتمال املزيد من االنتشار 
في أنحاء املنطقة ومن التكلفة الباهظة لتنظيم حمالت ملواجهة 
الطوارئ في وقت يش����هد فيه التمويل العاملي لش����لل األطفال 

تراجعا.
وتقول املبادرة العاملية ملكافحة شلل األطفال إن هناك حاجة 
الى 2.6 مليار دوالر ملكافحة املرض للفترة من عام 2010 الى 2012 

وتوجد حاليا فجوة في التمويل تبلغ 810 ماليني دوالر.

أكد املستش���فى األميري امس ان دخ���ول املرضى للعناية 
املركزة أمر فني بحت يحدده األطباء وال يخضع لألهواء واآلراء 

الشخصية.
وأوضح مدير مستشفى األميري د.نادر العوضي في تصريح 
ل���� »كونا« عقب م���ا مت تناقله في وس���ائل اإلعالم عن رفض 
املستشفى دخول مريضة كويتية للعناية املركزة كانت قادمة 
بواس���طة طائرة إخالء طبي من اخل���ارج ان املريضة وهي في 
العقد الثامن من العمر كانت ترقد ملدة اسبوع تقريبا في جناح 
الكل���ى قبل مغادرتها الى اإلمارات للعالج على نفقتها اخلاصة 

بناء على طلب ذويها.
وذك���ر العوضي ان وحدة الكلى في املستش���فى كانت على 
استعداد تام الس���تقبال املريضة في نفس اجلناح الذي كانت 
ترقد فيه س���ابقا الفتا الى ان اطب���اء العناية فوجئوا بإصرار 

ذويها عل���ى دخولها العناية املركزة خالفا للتنس���يق واآلراء 
الطبية املتعارف عليها في مثل هذه احلاالت فضال عن تطاولهم 
وتلفظهم بألفاظ نابية بحق األطباء والطواقم االدارية والفنية 
في املستشفى مع احتفاظ األطباء والعاملني بحقهم القانوني، 
مشيرا الى انه مت شرح احلالة الطبية لذوي املريضة بإسهاب 
حيث اقتنعوا بال���رأي الطبي ودخولها الى نفس اجلناح الذي 

كانت ترقد فيه في نفس يوم وصولها.
من جانبها قالت رئيس قسم العناية املركزة في املستشفى 
االميري د.كفاية عبدامللك ل� »كونا« ان املريضة تعاني من غيبوبة 
نتيجة نقص حاد في االوكسجني حيث وضعت على جهاز التنفس 
الصناع���ي في وحدة الكلى بعدما أكد فريق العناية املركزة انه 
في مثل هذه احلاالت املرضية ال ميكن حتويلها للعناية بسبب 

تشابه العالج الطبي في اجلناح والعناية املركزة.

د.عيسى األنصاري

د.نادر العوضي
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عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق موؤجر 2000 دينار

يوجـد فيه حمــــل جتــــاري 

ال�سوم 320 األف دينار

للبيع بيت يف الرحاب
ظهر وبطن و�سكة يفتح على ا�سبيلية

موؤجر 800 دينار 3 اأدوار مراجعة 175 الف دينار

للبيع بيت يف ال�صليبخات
750م نظام فيلتان الأمامي

 3 اأدوار والثاين دورين و�سرداب 

للبيع يف ا�سبيلية بيت ظهر وبطن 270000

للبيع اأر�س يف االندل�س
زواية 1000 م على 3 �سوارع 

للبيع اأر�ض 750م زاوية مع �ساحة

66264573  - 90099075  - 66191614

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606


