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ضئط الماعط بالصغام بأشسال خادحئ لطتغاء طظ حرشئ طظجله بالئتغرة
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جمر ظخر

وزغر الاةارة والخظاسئ وزغر الثارجغئ الُسماظغ جططظئ ُسمان طخر

اجاؤظاف أسمال الثورة الـ 15 لطةظئ المحارضئ بغظ طخر وُسمان الغعم
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أعمالها عُمان،  وسلطنة  مصر  بين  المشتركة  للجنة  عشر  الخامسة  الدورة  أعمال  تستأنف 
اليوم األحد.

البوسعيدي بدر  العُماني  الخارجية  ووزير  أمس،  شارك  شكري،  سامح  الخارجية  وزير  كان 
الثالثة الدورة  في  اليوسف  قيس  عمُان  بسلطنة  االستثمار  وترويج  والصناعة  التجارة  ووزير 
مجلس وأعضاء  رئيس  حضور  في  وذلك  المشترك،  العماني  المصري  األعمال  مجلس  من 

األعمال عن الجانبين.

أشاد شكري  الوزير  أن  الخارجية،  وزارة  باسم  الرسمي  المتحدث  حافظ،  أحمد  السفير  وصرّح 
بما عام 2019،  في  إنشائه  منذ  األعمال  مجلس  اجتماعات  انعقاد  وتيرة  بانتظام  كلمته  في 
الشقيقين؛ البلدين  بين  التعاون  وأطر  مجاالت  توسيع  على  الجانبين  إرادة  رسوخ  يعكس 
الفترة خالل  المجلس  به  اضطلع  الذي  الفاعل  بالدور  الصدد  هذا  في  الخارجية  وزير  ونوّه 
وفي البلدين،  بين  المشتركة  االستثمارات  حجم  زيادة  مساعي  دعم  في  الماضية 
نسبية بميزة  الجانبان  فيها  يتمتع  التي  المجاالت  في  المتاحة  التعاون  فرص  استشراف 
سعيًا نحو الوصول بالعالقات االقتصادية والتجارية بين البلدين إلى المستوى المرجو الذي
طالما التي  المتميزة  السياسية  العالقات  مع  ويتناسب  لهما،  الحقيقية  القدرات  يعكس 

جمعتهما.

إلى العمانيين  األعمال  ورجال  العُماني  الخاص  القطاع  دعا  الخارجية  وزير  أن  حافظ  وأضاف 
العمانية االستثمارات  تعظيم  ذلك  في  بما  المصري،  السوق  في  تواجدهم  وزيادة  تعزيز 
التي العمالقة  والتنموية  االقتصادية  المشروعات  من  واالستفادة  مصر،  في  المباشرة 
تنفذها الدولة المصرية في الوقت الراهن، والتي توفر فرصًا عديدة ومتنوعة لالستثمار في
االقتصادي اإلصالح  صعيد  على  مصر  حققته  ما  ضوء  في  وخاصة  المجاالت،  مختلف 

وتحسين بيئة االستثمار.
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فرصة ألصحاب المتاجر اإللكترونية..عمالء جدد
بتكلفة أقل .. جرب اآلن
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تابسعظا سطى

اصرأ أغًدا:
طعجئ خصغع تدرب الئقد.. افرخاد تتثر طظ اظثفاض جظعظغ شغ درجات الترارة| خاص

الاأطغظات تظاحث أختاب المساحات تاططغ الئطاصات الجرصاء شغ عثه المتاشزات بدرورة تشغغرعا

شرص سمض لطحئاب شغ جمغع الاثخخات برواتإ تخض 10 آقف جظغه وظسئئ طظ العظائش لثوي الصثرات |خعر

شغ غرب السعغج.. عجة أرضغئ بصعة 3,5 رغثار تدرب الئقد

المعاسغث الحاعغئ لشطص المتال والمصاعغ والضاشغعات والعرش.. تسرَّف سطغعا

طصارح برلماظغ بسصعبئ اإلسثام لمظ غفئرك خعًرا أو شغثغععات إذا تسئإ شغ وشاة المةظى سطغه

بثء تطئغص اقحاراذات الةثغثة لثخعل افراضغ المخرغئ سئر المطارات والمعاظأ والمظاشث الئرغئ

واشص سطى إظحاء طراضج رساغئ المعععبغظ.. صرارات جثغثة لـ«افسطى لطةاطسات» خقل اجاماسه الثوري بةاطسئ أجعان

شاح باب الاصثغط لثطئاء طضاشأة جثد طظ خرغةغ افزعر الحرغش.. الحروط المططعبئ ورابط الاصثغط

أبرز تعجغعات الرئغج السغسغ لطتضعطئ لاطئغئ اتاغاجات السطع الشثائغئ
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الرساغئ الختغئ تططص الغعم المآتمر
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الظعم
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خطع بالرتمظ شألئسعط ظعًرا طظ ظعره

.. شعائث صغام الطغض ووصاه وأجراره

سرب وسالط

الخغظ تسغث شرض اخائار المستئ

الحرجغئ لطضحش سظ ضعروظا
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اجاؤظاف أسمال الثورة الـ 15 لطةظئ

المحارضئ بغظ طخر وُسمان الغعم

جعحغال طغثغا وشدائغات

وزغر الاسطغط: ق تسثغض شغ جثاول

اقطاتاظات.. واإلجازة شغ طعسثعا
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خطع بالرتمظ شألئسعط ظعًرا طظ
ظعره .. شعائث صغام الطغض ووصاه

وأجراره

سدع اتتاد الضرة: جطسئ طعمئ
طع سخام سئث الفااح لرؤغئ

طصارتات تطعغر التك...

إخابات ضعروظا شغ أطرغضا تاةاوز
70 ططغعظا

افضبر صراءةافضبر صراءة ••

• طعجئ خصغع تدرب الئقد.. افرخاد تتثر طظ

اظثفاض جظعظغ شغ درجات الترارة| خاص

• بسث الثسارة طظ الشجل.. طرتدى طظخعر غساصإ

قسئى الجطالك بالثخط وغسرض قسئغظ لطئغع

• طحاعثة طئاراة الجطالك وغجل المتطئ بث طئاحر

الغعم 22-01-2022 شغ ضأس الرابطئ المخرغئ

• جسر الثعإ شغ طخر الغعم السئئ 22 غظاغر

2022

• شغ غرب السعغج.. عجة أرضغئ بصعة 3,5

تدرب الئقد

• المعاسغث الحاعغئ لشطص المتال والمصاعغ

والضاشغعات والعرش.. تسرَّف سطغعا

• طحاعثة طئاراة طاظحسار غعظاغاث ووجئ عام

غعظاغاث بث طئاحر الغعم 22-01-2022 شى الثوري
اإلظةطغجي

• طعاسغث طئارغات الثور الفاخض طظ تخفغات إشرغصغا

المآعطئ لضأس السالط 2022

• جسر الثعإ الغعم.. غثسر 4 جظغعات صئض خاام

تساطقت الئعرخات السالمغئ

• طحاعثة طئاراة طاظحسار جغاغ وجاوبعاطاعن

بث طئاحر الغعم 22-01-2022 شى الثوري
اإلظةطغجي

• زورت صسغمئ ذقصعا.. إتالئ جغثة إلى الةظاغات

جمسئ بغظ سثة أزواج شغ الثصعطغئ

• رباسغ اإلجماسغطغ ضث السظشال شغ تخفغات ضأس

السالط |تصرغر
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