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الخارجية تنفي استقالة غندور



سفري الهند الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية



االتحاد األفريقي يحقق حول مقاطع فيديو تظهر تعذيب سودانيني بليبيا



ثاني إطفاء كامل للكهرباء يف السودان خالل  01أيام



رئيس الجمهورية يشيد باإلدارة العامة للخدمات الطبية



جهاز املغرتبني والشرطة يؤكدان املضي قدما يف خدمة الجمهور بالداخل والخارج



النائب األول يطلع على نتائج إجتماعات اللجنة الوزارية املشرتكة بني السودان والصني



جهود مكثفة لكبح جماح الدوالر املاليه



لتجديد الدماء يف أوردة الحزب تنشيطي التحرير والعدالة ..تتمسك بالحوار ونداءات باإلصالح



شورى الوطني  :لم يحن الوقت إلعالن مرشحنا لـ”انتخابات الرئاسة



والي البحر األحمر “علي حامد” :جزيرة سواكن ال يمكن أن تتحول إىل قاعدة عسكرية
تصفية  %01من الشركات الحكومية
مساعد رئيس الجمهورية”إبراهيم محمود”:كثريون يرون البشريقائد ملشروع وطني ويجب ان يجدد له.



الخارجية تنفي استقالة غندورمؤشر الخرطوم لألوراق املالية يغلق مرتفعاً عند  150..130نقطة



الدوالر يسجل إرتفاعاً مقابل الجنيه السوداني يف السوق السوداء وكوش نيوز تنشر سعر بنك
السودان للدوالر ليوم اإلثنني



وزير التجارة :أهمية التنسيق بني املركز والواليات لتنظيم األسواق وضبط األسعار



والي الخرطوم :مكتبي مفتوح للشيوعيني ومستعد للتفاكر معهم



الخارجية :حرية اإلعالم ال تخطئها عني منصفة



وزير املالية بشرق دارفور يتفقد مراكز البيع املخفض بالسوق الكبري.



“شورى الوطني” يسحب توصية بإعادة ترشيح البشري



رئيس األركان املشرتكة يؤكد جاهزية القوات املسلحة للدفاع عن الوطن



الخارجية تنفي استقالة غندور



السيسي :القبلية أضعفت االنتماء الوطني



رئيس الربملان يلتقي والي شمال دارفور



شكاوى من تعنت البنوك يف التعامل مع الخريجني



وزير التجارة ينعي وزارته لضياع الصالحيات



مساعدو رئيس الجمهورية يبحثون األوضاع بالبالد



”بعد مانعمل طائرات أسألونا عن هيثرو” وزير النقل  :سودانري دي ماماشة لي قدام.



رئيس مؤتمر شورى الحزب الحاكم -يوجه انتقادات قاسية لنشاط الحزب يف التصدي لنشاط املعارضة



الحكومة :لن نوافق على دخول املساعدات من الخارج ملناطق الشعبية



حسبو يبحث مجمل األوضاع األمنية والسياسية واالقتصادية



الحكومة  :نعمة األمن عزيزة وغالية يجب أن نتمسك بها



إبراهيم محمود يوجه أعضاء شورى مجالس الحزب باالضطالع بأدوارهم



البشري يلتزم بقيام انتخابات حرة ونزيهة



الخارجية تنفي استقالة غندور



مجلة فريست الربيطانية تجري حواراً مع وزير الخارجية



املركزي :لم نعوِّم الجنيه



الخرطوم تنشئ شرطة خاصة للسيطرة على األسواق



التوقيع على مذكرة تفاهم بني مشروع املياه واصحاح البيئة بشمال دارفور



طرح ألف جوال سكر كبرية وعدد من املواد الغذائية والتموينية بأسواق محلية الدندر بأسعار مخفضة



معتمد الفاو يستقبل بعثة فريق بايو الرياضى



هارون يفتتح مهرجان اإلبداع الطالبي السادس بمشاركة ثماني جامعات اليوم



مأمون حميدة يصدر قرارا وزاريا بتصديق الصيدليات



مؤسسة الشباب للتقانة تنظم سمنار “الحوسبه السحابية” باالهلية



ورشة التدابري غري االحتجازية لألطفال لتقديم الخدمة والتعامل مع األطفال الجانحني



معتمد محلية وسط القضارف يؤكد اهتمام محليته برتقية وتطوير الخدمات الصحية بقرى وفرقان املحلية



مدير اإلدارة العامة للشرطة الشعبية يؤكد أهمية الجودة يف العمل الشرطي



“بعد مانعمل طائرات أسألونا عن هيثرو” وزير النقل  :سودانري دي ماماشة لي قدام



السودان يتعادل سلبيا مع املغرب



رئيس اإلتحاد العام شداد يخاطب اإلتحادات املحلية لإلسراع يف تكوين لجان اإلستئناف



غليان يف الهالل على حكام مباراة ليسكر



الهالل يواصل برنامجه اإلعدادي ..وفارياس يركز على التجاربالودية



عجمان تكرِّم الراحل عبده مصطفى بمبادرة خريية



جامعة الشيخ عبداهلل البدري تحرز كاس كرة القدم لنهائي دورةالجامعات العلمية الثقافية الرياضية
السادسة للقطاع الشمالي



وزير الثروة الحيوانية يؤكد اهتمام وزارته بنهضة وتطوير قطاع الثروة الحيوانية



تدشني نفرة الشاكرين لديوان الزكاة بوالية شرق دارفور غداً االثنني



الخارجية تنفي استقالة غندور



مجلس تنظيم املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية يوجه بعدم احتكار السلع والخدمات



تعاون بني بنك الخرطوم ووزارة العدل



مالية الخرطوم :معاش الناس قضية أساسية للوالية وفقاً للخطة االسرتاتيجية لتنفيذ مشروعات
انتاجية.

