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 بحث  العدد الحالى

األولى  

مصر  

المحافظات  

الوطن العربي  

العالم  

تقاریر المراسلین  

تحقیقات  

قضایا واراء  

اقتصاد  

ریاضة  

حوادث  

دنیا الثقافة  

المراة والطفل  

یوم جدید  

الكتاب  

االعمدة  

ملفات االھرام  

برید االھرام  

االخیرة  

ملفات دولیة
شباب وتعلیم
طب وعلوم

قصھ الجمعھ
صور برلمانیھ

فكر دینى
ھوامش حره

أوراق دبلوماسیھ

موضوعات من نفس البابيوم جديدالصفحة األولى

أزمة حجاب أمینة ھانم1
بیرلسكوني فالنتینو عید الحب2
   

الموضوعات االكثر قراءة

ــیري رمضـان: یكتبھ1 خ
طریق النور

وتحریض.. أسرار أزمة الحضري2
عبدربھ

النیابة تواصل تحقیقاتھا مع وزیر3
اإلسكان السابق

حكایة الكمین األسطورة الذي4
اصطاد قائد العدو ظھرا

17مباریات في األسبوع الـ 6الیوم5
للدوري الممتاز
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يوم جديد

      

!بوتیك بحقیبة راكب
تھاني عبدالرحیمكتبت: 

ضبطت جمارك مطار القاھرة أمس راكبا حاول تھریب محتویات
ألف جنیھ داخل حقائبھ 150قطعة مختلفة قیمتھا 2750بوتیك تتضمن

.لدي عودتھ من االمارات

ع لدي وصوله..وكان يحيي عبدالعزيز رئيس قسم الجمارك قد اشتبه في الراكب ع
أمام حسين فوزي. حيث كان في حالة ارتباك, علي الطائرة االماراتية من دبي

قام عبدالصادق مغاوري وعبداهللا الدسوقي رئيسا قسم الجمارك بفتح, مدير الجمرك
فعثرا علي المضبوطات التي تشتمل علي كروت ذاكرة وساعات, حقائب الراكب

أمر محمد سراج الدين وكيل الوزارة لجمارك. وزجاجات بارفان واكسسوارات
.المطار بتحرير محضر للراكب

 

إضافة تعلیق 

البیانات مطلوبة 
   

    اسمك

  برید االلكترونى

  عنوان التعلیق
  تعلیق

إرسل 

 

سبق من مؤسسة األھرامجمیع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة األھرام،و یحظر نشر أو توزیع أو طبع أى مادة دون إذن م
ahramdaily@ahram.org.egراسلنا على البرید االلیكترونى 

كأس العالم لكرة
القدم

آخر األخبار و
التحضیرات تابع يومیًا -

مجانًا
Arabia.Eurosport.com

اجمل صور فى
العالم

اتفرج وشاھد اجمل
الصور فى العالم
للطبیعه الجمیله

ومعلومات مفیده جدا
www.tourisms-travel.info

فندق أتالنتس دبي
حجوزات فورية بأفضل

األسعار
www.Fendeq.com

أخبار فعالیات
أحداث

من مصادر مختلفة
يأتي بھا السوق

eSsOoG.cOm
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