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إشراف :محمد قسم السيد | تصميم وإخراج :أكرم الحاج |رصد و إعداد  :رانيــــا حسن

 املخابز بالخرطوم تتجاهل األوزان التي حددتها الحكومة
 مؤتمر صحفي ملنظمة الدعوة االسالمية باالثنني
 مندوب السودان الدائم يف األمم املتحدة يجدد حرص السودان على التعاون مع األمم املتحدة
 الدول األوروبية والعربية تستودر املانجو والشمام والبامية والفاصوليا من السودان
 زيادة يف إنتاج كهرباء سد مروي بنسبة %42
 والي سنار يشهد توزيع املشاريع اإلنتاجية لربامج اتحاد املرأة بمحلية الدندر
 بنك السودان يؤكد على اهمية التعاون النقدى لجمعية البنوك املركزية االفريقية.



وزارة الضمان :سنصل اىل  %09من فقراء السودان



” “700معدن سوداني يغادرون تشاد بعد تهديدات أمنية



إنطالق حملة “الشيخة فاطمة” اإلنسانية لعالج املرأة والطفل يف السودان



25فرباير الجاري إمتحانات شهادة األساس بالجزيرة عرب  260مركزا



وزير التخطيط العمرانى بالوالية الشمالية يجدد اهتمام حكومة الوالية بتوفري مياه الشرب النقية
للمواطنني.



فريق طبي كندي يصل البالد



إعتماد تشييد ( )801كيلومرتاً من الطرق بوسط دارفور



إنشاء بورصة للمحاصيل الزراعية بالوالية الشمالية العام الحالي



الشمالية :التخلص من شبكة مياه مدينة دنقال القديمة قريباً



تقرير :هل تذهب العالقات املصرية السودانية يف اتجاه املصالحة ؟



االتحاد الوطني للشباب بالنيل األزرق يقيم يوما عالجيا متكامال بمحلية وداملاحي



جسم غريب يسقط من الفضاء يف شرق دارفور.



انشاء كامريات لرصد حركة السفن بميناء بورتسودان



معتمد أبوحجار يستعرض محاور التنمية وجمع السالح باملحلية



والي النيل األزرق يؤكد حرص حكومته علي رعاية وتقديم اإلحتياجات للمحليات املختلفة



نائب رئيس الجمهورية يشهد ملتقى سهل البطانة



توقع نقل »الداعشيني« الربيطانيني منهم “سوداني األصل” إىل غوانتنامو.

 وزير الكهرباء يؤكد حرص الوزارة على استقرار اإلمداد الكهربائى فى الصيف
 نواب يعرضون “منازل” للبيع خصصها لهم صندوق اإلسكان
 السودان يشارك يف املنتدى الحضري بكواالمبور
 شركات التأمني السودانية تؤكد التزامها بمكافحة تمويل اإلرهاب وغسل األموال
 التالعب يف أوزان الخبز  ..فوضى يف عام الرمادة
 وزير التعاون الدولي  :البيئة الداخلية للسودان مستقطبة للتعاون الدولي
 ” الوطني” ترتيبات إلعادة انتخابات املجلس التشريعي.



تعديالت مرتقبة يف الحكومة و”الوطني”



الربملان األوروبي :نشعر بإستياء من حملة القمع يف السودان



وزير املالية :مستعد لتقديم استقالتي إلنهاء األزمة االقتصادية



رئيس وزراء بلجيكا :استئناف طرد املهاجرين السودانيني من الدولة ممكن



ايال يؤكد على دور الصندوق القومي لرعاية الطالب



ترتيبات يف النيل األزرق المتحانات الشهادة السودانية



السودان يتمسك بدخول املساعدات اإلنسانية عرب الحدود.



والي الخرطوم يفتتح  6مراكز صحية بمحلية شرق النيل



ينصح الخرباء بمعالجة تزييف النقود فئة الـ” ،″09ويطلقون تنبيهات بخطورة طباعة العملة بحجم
كبري



معتمد جبل أولياء يفتتح السوق الخريي باألزهري ويعلن عن تدابري ملحاربة السماسرة وخفض
األسعار



أتحاد شباب والية الخرطوم ينظم كرنفال للزواج الجماعي لعدد  19شاب وشابه



املريخ خسر بثالثة اهداف من تاون شيب” .



وزير التعاون الدولي يقلّل من ما يثار بدخول عملة مزورة ويعدّها حرباً اقتصادية



زيادة يف إنتاج كهرباء سد مروي بنسبة %42



وزير املالية :مستعد لتقديم استقالتي إلنهاء األزمة االقتصادية



توقيف “ ”73صياداً ومركب صيد مصري بالسودان



السودان :السالم يف دارفور يجب ان ينعكس يف قرارات مجلس األمن.

