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زار الدكتور منیر فخري عبد النور، وزیر الصناعة والتجارةالیوم األحد، مدینة العاشر من رمضان والتي تعتبر أحد القالع الصناعیة

الھامة في مصر.

افتتح الوزیر شركة " o-c-l للوجیستات بالمنطقة الصناعیة بالعاشر من رمضان.

ورافق الوزیر خالل الزیارة الدكتور رضا عبد السالم، محافظ الشرقیة والذي طلب من وزیر التجارة والصناعة تقنیین منطقة بساتین

إسماعیلیة بالمحافظة كمنطقة صناعیة، حیث تحتوي حالیا على ٥٠٠ مصنع لقطاعات مختلفة بمساھمة ١٥٠٠ فدان، إال أنھا تفتقر إلى

وجود البنیة التحتیة كمنطقة صناعیة یحتاجھا أھلھا. 

وأضاف المحافظ، بأنھ النافذة الواحدة للمستثمرین، لكى یستطیعوا االنتھاء من اإلجراءات المختلفة الستثماراتھم، حیث تستغرق انتھاء

اإلجراءات لـ ١٤ جھة فى المحافظة لیحصل المستثمر على التراخیص والتي قضینا علیھا بالشباك الواحد.
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تعلیق قوي لرئیس البرلمان على "قانون الذوق
العام"

 منذ أقل من ساعتین

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في األسطورة
یتھم زوجتھ بالخیانة

 منذ حوالي 22 ساعة

"طلبت من صدیقتي نشرھا".. تصریحات مثیرة
للفنانة صاحبة الصورة الفاضحة (فیدیو)

 منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "راجح قاتل".. محامي محمود البنا یفجر
مفاجأة جدیدة في القضیة

 منذ یوم

"راجح عمل فیھا عنتر تال".. تفاصیل مرافعة
مرتضى منصور بجلسة محاكمة قتلة "البنا"

 منذ یوم

یاسر رزق یكشف مفاجأة عن محاوالت إقناع
السیسي باالستمرار في حكم مصر

 منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أمیر الكویت یأمر بإعفاء وزیري الدفاع
والداخلیة من مھامھا

 منذ ساعتین و 21 دقیقة

"راجح قاتل" | "قضیة ھزت الرأي العام"..
مرتضى منصور یقلب موازین محاكمة "البنا" شھید

 منذ حوالي 18 ساعة

صورة فاضحة لممثلة شھیرة مع مدربھا الخاص
داخل الجیم

 منذ حوالي 7 ساعات

ارتداء راجح للمالبس البیضاء ورفض طلب مرتضى
منصور.. تفاصیل الجلسة الثالثة في قضیة محمود

 منذ حوالي 11 ساعة

أدیب یكشف تفاصیل أنباء المصالحة القطریة
العربیة

 منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نیمار في طریقھ إلى برشلونة بثغرة قانونیة
مثیرة

 منذ ساعتین و 20 دقیقة

فضیحة تھز "ماسبیرو".. مذیعة تجمع بین زوجین
أحدھما ممثل شھیر

 منذ یوم

غضب في األھلي بسبب فایلر

 منذ حوالي 9 ساعات

عرض برازیلي لنجم األھلي

 منذ یوم

عاجل.. األھلي یحصل على توقیع كھربا

 منذ حوالي 17 ساعة
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