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

 الفريق أول ركن مهندس صالح عبد اهلل قوش يؤدي القسم مدير ًا لجهاز األمن واملخابرات الوطني
 تحصيل عوائد التعدين التقليدي عين ًا بدال عن أخذها مادياً
 السعودية توافق على تدريس املنهج السوداني يف املدارس األهلية
 توقيف سوريني أطلقوا النار يف مشاجرة بكافوري
 نائب رئيس شعبة الصاغة وتجار الذهب  :قرارات بنك السودان تجاه الذهب “عشوائية”.

 وزير الشؤون االجتماعية بشرق دارفور  :التأمني الصحي يشهد تطورا كبرياً
 االجهزة االمنية بغرب كردفان تضبط  0011قندول حشيش
 شرطة والية الخرطوم تتمكن من فك طالسم جريمة مقتل الطالبة الجامعية بمنطقة أمبده
 عبد الرحمن الصادق املهدى يدشن مشروع تعزيز القيم يف املجتمع
 وكيل وزارة الرتبية والتعليم يشيد بدور االئتالف السوداني للتعليم للجميع
 الهالل يخسر بهدف من ليسكر الليبريي يف ابطال افريقي.

 والي الخرطوم :البالد تحرسها دعوات الصالحني والجباه الساجدة
 وزير التعاون الدولي :عايزين نبيع أي حاجة ماعدا املريسة والبنقو
 قيادات منطقة دار السالم محلية الدمازين بالنيل األزرق تعلن ترشيحها للبشري يف 0101
 وزير الدفاع  :القوات املسلحة جاهزة لصون وحفظ تراب الوطن
 السفري الربيطاني يؤكد جهود بالده لدعم عملية السالم يف السودان.



السودان والكويت يبحثان العالقات العسكرية ورفع الكفاءة القتالية



وزير ديوان الحكم االتحادي يرأس اجتماع املجلس األعلى لنزع السالح



تسريح وإدماج أكثر من  7آالف مقاتل يف 0107



النائب األول يرتأس اجتماع اللجنة العليا ملتابعة مطلوبات الوفاق وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني



السودان يخطط لبلوغ  5ماليني سائح يف العام.



دعم اتحادي إلعادة تأهيل وكهربة املشاريع املروية بسنار



"شباب الخرطوم" ينظم زواجاً جماعياً



سلمان :البيئة الداخلية للسودان مستقطبة للتعاون الدولي



تشريعي الخرطوم :تحديات عديدة تواجه العمل الطوعي



توزيع ألف جوال سكر للعاملني بوالية الجزيرة



الهجا :مؤتمر الحدود السودانية الشادية يبحث األوضاع األمنية.

 وزير السياحة يشيد بدور قطر يف النهضة السياحية للبالد
 رئيس الجمهورية يشهد تخريج مجموعة من الدفعات بجامعة كرري
 وزير التعاون الدولي يحذر من تزايد أعداد الالجئني
 توصية بحل »الحركة اإلسالمية« وتذويبها يف الحزب الحاكم
 قطر تعلن عن وظائف للمعلمني براتب يصل  00ألف ريال للسودان و تونس واالردن.



رئيس الجمهورية يشهد تخريج مجموعة من الدفعات بجامعة كرري



وزير الدفاع  :القوات املسلحة جاهزة لصون وحفظ تراب الوطن



قوش يؤدي القسم مديراً لجهاز األمن واملخابرات الوطني



رابطة العالم اإلسالمي تجري  51عملية قسطرة قلب مجانية لألطفال بمستشفى أحمد قاسم
ببحري



القائم باألعمال الروسي  :السودان حليف إسرتاتيجي و فوق أي مطالب غربية.



قيادات دارفورية تنتقد قرار مجلس األمن بتمديد والية فريق الخرباء



رئيس األركان العامة للجيش الكويتي يصل الخرطوم



الشعبي يدعو لدعم القوات النظامية املرابطة بالحدود



تمكني اإلدارة األهلية ملحاربة الجرائم الدخيلة بالبطانة



مساعد رئيس الجمهورية يطلع على أنشطة سوق الخرطوم لألوراق املالية



طالب الهندسة بجامعة الخرطوم ينهون إعتصاماً عن الدراسة



وزير الدولة بوزارة الخارجية يلتقي بوزير داخلية إفريقيا الوسطى



خروج “ ”% 01من تجار الذهب من سوق العمل



بنك الخليج يفتتح ثالثة فروع له بواليه الخرطوم



البنك الزراعي السوداني يؤكد على عدم إصداره ألي قرار إليقاف التعامل مع أي بنك من

البنوك


انخفاض ملحوظ يف أسعار املحاصيل واملواد االستهالكية بالنيل األبيض



مؤشر الخرطوم لألوراق املالية يغلق منخفضاً عند  4606.606نقطة.

