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الربملان يجيز قانون االنتخابات باألغلبية بعد انسحاب ممثلني لألحزاب



“املركزي” يحدد” ″05جنيهًا أعلى سقف لتحويل الرصيد باملوبايل



ضبط حاويات نفايات طبية مسروقة داخل مؤسسة حكومية



رئيس الوزراء يسجل زيارة مفاجئة لطلمبات الوقود بالخرطوم



رئيس األركان يشهد ختام املناورات الجوية((الفجر. ))8



إجازة قانون االنتخابات بالربملان وسط انسحابات



ضبط زيوت طعام منتهية الصالحية بسوبا..أكثر من “ ”055طفل جنوبي بال
أسر يف مخيمات بإثيوبيا



دراسة ”%50“ :من طالبات الجامعات الالئي يستخدمن كريمات تبييض
تعرّضن ملضاعفات .



إحباط ترويج آالف العمالت املزورة



املريخ يكتسح اتحاد العاصمة الجزائري برباعية



الحزب الحاكم يمرر قانون االنتخابات باألغلبية يف جلسة استمرت “”5
ساعات



جهاز األمن يحبط ضخ عمالت مزيفة فئة الـ” 05ـ ″05جنيهًا باألسواق



”69%من طالبات الجامعات يستخدمن مواد تبييض



مساعد الرئيس :صيانة سواكن صورت كمنح تركيا قاعدة عسكرية .



أزمة يف الربملان..انسحاب عشرات النواب



السنوسي ”:الحسد” وراء”الضجة” يف صيانة تركيا لسواكن



مساع إلنهاء اإلقامة الجربية لـ”مشار”



خالفات داخل االتحادي”األصل” بسبب قانون االنتخابات



معتمد الحصاحيصا يكشف عن إجراءات مكثفة ملراقبة الدقيق وأوازن
الخبز



بدء محاكمة رجل أعمال استوىل على أموال أدوية



إجازة قانون االنتخابات وسط تهليل وتكبري النواب



زيارة مفاجئة ملعتز ملحطات الوقود



املريخ يلحق أكرب خسارة بـ”السوسطارة”



التالعب بأموال الدواء..تفاصيل القضية الثانية .



إجازة قانون االنتخابات باألغلبية وتصاعد الهجوم على الوطني



املركزي يحدد” ″05جنيه ًا يف الشهر كسقف أعلى لتحويل الرصيد



مزارعون باملتمة يشكون عدم استالم سماد اليوريا ويحذرون من فشل
املوسم



تجمع املهنيني السودانيني يدفع بمذكرة لوزارة العمل ويطالب بزيادة الحد
األدنى لألجور .

ينظم الجهاز القومي لالستثمار لقاءً تفاكرياً حول الخارطة االستثمارية القومية بهدف توحيد الجهود
والرؤى على املستويات كافة؛ األحد املقبل؛ العاشرة صباحا بقاعة عبدالحميد إبراهيم للتدريب.ويشارك
فى اللقاء الجهات املختصة كافة وعدد من الخرباء يف هذا املجال لتحقيق أهداف مشروع الخارطة
االستثمارية ولضمان تنفيذ مراحلها بصورة محكمة؛ اىل جانب تبادل التجارب والخربات على نطاق
املشروعات املشابهة؛ والتي تم تنفيذها من قبل إىل ذلك.وأكد الفريق أول مهندس ركن عبد الرحيم محمد
حسني رئيس الجهاز القومي لالستثمار أهمية اللقاء يف دعم جهود الجهاز الرامية لتنفيذ سياسات
الدولة االقتصادية منوها اىل أهمية الخارطة االستثمارية يف تحقيق الرؤية الكلية لكيفية االستفادة
من املوارد ،مشري ًا إىل أن اللقاء سيتناول مفهوم وأهداف الخارطة االستثمارية ،وأيض ًا املنهجية ومكونات
املشروع؛ باإلضافة إىل عرض خارطة األساس.ويستعرض اللقاء تجارب والية الخرطوم؛ ووالية شمال
كردفان وتجربة مفوضية األراضي بواليات دارفور .وعرب عن تقديره للجهود السابقة كافة يف مشروع
الخارطة االستثمارية والتي وصفها باألساسية يف انطالقة املشروع نحو أهدافه املرجوة.

