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 |  الوزارة الجديدة |   حظر التجول |   حديد عز |   احمد عز  الكلمات ا�كثر بحثا
  مبحث متقد    ادخل كلمات البحث    الداخلية 

 

ا2ولى  

مصر  

المحافظات  

الوطن العربي  

العالم  

تقارير المراسلين  

تحقيقات  

قضايا واراء  

اقتصاد  

رياضة  

حوادث  

دنيا الثقافة  

المراة والطفل  

يوم جديد  

الكتاب  

ا1عمدة  

ملفات ا1ھرام  

بريد ا1ھرام  

ا1خيرة  

المصــــريون يحتفلــــون   
 بسقـــــوط النظـــــام

دماء الشھداء كتبت شھادة مي8د جديدة 

 لمصر

سويسرا ستجمد   : بي بي سي  

 أرصدة مبارك

 التايمز تنتقد خطاب مبارك  

استمرار التوتر في مصر يرفع   

 أسعار البترول

ثورة الفيس بووك تطيح بمبارك   

 ورموز النظام

 

 

 أحمد البرى: بريد السبت يكتبه  

 ]5847[   ! حديث الثورة

سويسرا ستجمد   : بي بي سي  

 ]5409[  أرصدة مبارك

جنازة عسكريــــة وشعبيــــة   
 مھيبــــة

للفريق الشاذلي أحد أبطال حرب 

 ]4161[  أكتوبر

المصــــريون يحتفلــــون   
 بسقـــــوط النظـــــام

دماء الشھداء كتبت شھادة مي8د جديدة 
 ]4067[  لمصر

شعبة الذھب تطالب وزير   

 ]2890[  الداخلية برد المسروقات

 

 

 موضوعات من نفس الباب 

 الموضوعات ا�كثر قراءة

  ا�ولى|  الصفحة ا�ولى

  
 

ا^علي للقوات المسلحة في بيانه الثالث مساء اليوم أنه أكد المجلس 
ليس بدي8 عن الشرعية التي يرتضيھا الشعب المصري ، وقال إنه 

 يشعر بمدي جسامة تكليفه بإدارة شئون مصر خطورته
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، .كما تقدم المجلس بكل التحية ألرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءا لحرية وأمن بلدهم 

وقد أدي المتحدث العسكري ،الذي ألقي البيان ،التحية العسكرية ألرواح الشهداء
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أضف تعليقك

 

 إضافة تعليق  

 البيانات مطلوبة  
      

  البريد اdلكتروني
 

  

       ا1سم 
     عنوان التعليق 

تعليق 

 

  

  

إرسل   

Hotelium.com/Morrocoفنادق في المغرب

ا�سعار فنادق وشقق مفروشة حجوزات فورية بافضل

Arabia.Eurosport.com/Zamalekالزمالك

ورمع آخر ا-خبار و الص � تنقطع عن ناديك المفضل كل ا�ثارة

www.Safaryat.comكوم.سفريات -حجوزات فنادق

4552688 9661+فندق  21000احجز في اكثر من 
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 جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة ا7ھرام،و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من مؤسسة ا7ھرام

  ahramdaily@ahram.org.egراسلنا على البريد ا	ليكترونى 
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