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الربملان ينتقد ضعف استجابة الحكومة ملا يجري للسودانيني بليبيا



مقال لصحفى ب (الصيحة) يثري غضب أهاىل رهائن من دارفور بليبيا



البشري يتسلم رسالة خطية من ولي عهد أبوظبي



نائب رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة توحيد الصف وتناسي مرارات املاضي



اتجاه لـ”منع األجانب” من ممارسة التجارة يف البالد



طالب بجامعة كردفان يخرتع أول قنبلة كهرومغنطيسية.

 بدرية سليمان تتسلم دعوة للمشاركة يف مؤتمر”مواجهة التطرف” بالقاهرة
 بنك التنمية اإلفريقي22 :مليون دوالر لتطوير النظام الصحي بالسودان
 وزير الدولة بالخارجية يلتقي االمني العام ملنظمة التعاون االسالمي
 وزير االعالم يدعو جميع القنوات السودانية لالنتقال للقمر عربسات
 مجلس السموم  :ال زيادة يف أسعار األدوية
 اللجنة االعالمية لحملة جمع السالح بالنيل االزرق تشرع فى ترتيب انطالقة برامج التوعية
 شكوى لرئيس الربملان ضد النقابة العامة للمعلمني
 تحركات داخل اإلتحادي األصل للخروج من الحكومة
 امللتقى السوداني الفرنسي يؤكد التعاون املشرتك يف املجال الزراعي.



الربملان ينتقد ضعف استجابة الحكومة ملا يجري للسودانيني بليبيا



الخارجية تستدعي القائم بأعمال سفارة ليبيا بالخرطوم



حسبو“ :الغالء مصنوع وأي زول يحتكر بنجيب خربو”



مدير جهاز األمن يفتتح منشآت جديدة يف شندي



ناشطون ينظمون وقفة احتجاجية أمام مفوضية حقوق اإلنسان



اللجنة الوزارية ملتابعة تنفيذ مخرجات الحوار تقف على موقف سري التنمية والخدمات بوالية شمال
دارفور



إرتفاع طفيف للدوالر مقابل الجنيه السوداني يف السوق السوداء.



وفد رجال االعمال الروس يبحث سبل االستثمار بقطاع املعادن بالسودان



الخرطوم تعفي منافذ البيع املخفض والتعاونيات من الضرائب



مسار يؤكد أهمية الدور الرقابي والتشريعي للمجلس الوطني ملعالجة أعباء املعيشة



مساءلة وزير الداخلية عن عنف الشرطة ضد االحتجاجات السلمية



املشاركون بمعرض الخرطوم الدولي يؤكدون حرصهم علي املشاركة الدورية



الطيب مصطفى :اعتقال الصحفيني ومصادرة الصحف خطأ كبري



صندوق التضامن اإلسالمي يسهم يف التمكني االقتصادي لفقراء السودان



املؤتمر الوطني يقلل من انتقادات البشري ألداء الحزب ويصفها بالرأي ونفى وجود اتجاه إلقالة الطاقم اإلقتصادي



اقتصادى يدعو الي تخفيض االنفاق الحكومى وربطه باملؤشرات االقتصادية بتحويله اىل استثمار منتج.



إغالق الحدود البحرية للسودان



الجيش :لدينا سالح كافٍ لردع العدو



الخرطوم تستعرض تجربتها يف برنامج التحصيل املوحد



طالب بجامعة كردفان يخرتع أول قنبلة كهرومغنطيسية



الجاز يلتقي وزير الدولة بوزارة التعاون الدولي



عبد الرازق :سنحارب التمباك ولن نأخذ الزكاة منه



إدارة الدستور والبحوث بوزارة العدل تدشن باكورة أعمالها.



والي والية الخرطوم يتفقد إدارة قرية بضائع الصادر بمطار الخرطوم



واىل شمال دارفور :استصدار قرار بمنع احتكار السلع وضبط االسعار باالسواق



معتمد وسط القضارف يقف على الرتتيبات الالزمة النطالق عمليات التخطيط



عتمد محلية فور برنقا باإلنابة يشهد احتفال تخريج  031دارس ودراسة من امليسرين ملشروع محواألمية.



طالب بجامعة كردفان يخرتع أول قنبلة كهرومغنطيسية



وزيرالبيئة يوكد اهمية ترتيب السياسات والقوانني واالجراءت التى تحكم العمل البيئى بالبالد



وزيرة التعليم العالي تلتقي سفري السودان لدى هولندا



الدولب تدع و أمناء الزكاة لتبسيط ،اإلجراءات والتواصل مع الناس لتطبيق فريضة الزكاة



مدير إدارة التحصني بالوالية الشمالية :برنامج التحصني بالوالية حقق نسبة نسبة اداء %011العام

املاضي.



انعقاد ورشة خالوى القرآن الكريم تحديات الواقع وآفاق املستقبل



محلية جبل اولياء تعلن العمل فى القرية السياحية تمهيدا الفتتاحها الفرتة القادمة



خدمات عالجية ووقائية بمعرض الخرطوم الدولي



معتمد جبل أولياء يشهد تخريج مستجدي الدفعة03ب دفاع جوي.

 د.أمني حسن:الحكومة لن تذهب إىل برلني من أجل لقاء الحركات املسلحة
 رئيس الربملان يستقبل مبعوث الرئيس اآلزربيجاني
 غياب الدفاع يرجئ محاكمة املحاسبني املتهمني باختالس أموال سفارة السودان بأثيوبيا
 وزير الخارجية يستقبل مبعوث الرئيس اآلذري
 ناشطون ينظمون وقفة احتجاجية أمام مفوضية حقوق اإلنسان.

