نشرة كاوا الصحفية
الصحف المحلية
عناوين إقتصادية:


المواصفات  :تطبيق نظام الدفع اإللكتروني



وزير المالية يجدد االلتزام بتهيئة البنى التحتية



مصر تكشف تفاصيل “الربط الكهربائي” مع السودان



وزير المالية :نريد ميزانية يشعر بها المواطن في حياته اليومية



مفاوضات مع شركة “بتروناس” للدخول في االستكشافات النفطية بالبحر األحمر



الصناعة واالستثمار تعلن عن مليون وظيفة متوقعة بمدينة الجيلي الصناعية



250ألف فدان المساحات الصالحة للزراعة البستانية ببارا



موسى :نريد ميزانية يشعر بها المواطن في حياته اليومية



تُ ّ
السيخ
جار مواد بناء لـ (السوداني) :استقرار أسعار األسمنت وزيادة في
ّ ِّ



نقابة مواصالت الخرطوم :لم نُطبِّ ّق زيادة في التعرفة منذ أكثر من عام



الزراعة :خطة لتطوير زراعة القطن



إجتماع وزاري يناقش مقترح إنشاء صندوق لشراء الذهب



والي الخرطوم السابق :التنمية البشرية د َّربت ( )110آالف عامل



الحكومة تتفاوض مع بتروناس لالستكشاف النفطي بالبحر األحمر
ُّ
السيولة أفرزت ظاهرة ُمعامالت ربوية باألسواق
الغرفة التجارية:



الخطوة الحكومية التالية لمواجهة “مافيا الذهب” في السودان



عبر تعاون صيني سوداني ..إنتاج صنف جديد من القطن



الخرطوم تسابق الدول االفريقية في جني مكاسب قمة الصين اقتصاديا



نُدرة في دقيق سيقا ببعض المخابز في شرق النيل وبحري



مجلس الوزراء ُيعلن سياسات جديدة للصادر والوارد ويراجع عالقة الحكومة مع المطاحن



تمويالت بنحو  60مليار دوالر لتحقيق التنمية  ..والسودان تسابق دول القارة



الخرطوم وبكين ..خطوات عملية نحو تبادل المنافع اإلقتصادية



الخرطوم تسابق الدول االفريقية في جني مكاسب القمة االخيرة مع الصين اقتصاديا



السوداني


رئيس الوزراء يزور كسال اليوم بعد تفشي حمى “الشيكونغونيا”
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وزير الدفاع يأمر بمراجعة مداخل ومخارج المطار



تنقالت واسعة بـ”الخارجية” وترقيات بالقضاء



علي عثمان ألعضاء المؤتمر الوطني“ :ال تضيقوا واسعا”



مباحثات عسكرية بين السودان وأمريكا مطلع أكتوبر



“العمل” تحذر المواطنين من دفع أموال لوظائف بالخارج دون الرجوع إليها



البرلمان يطالب بتقديم الموازنة مطلع ديسمبر

أخبار اليوم


رئيس مجلس الوزراء يقف اليوم على حقيقة الوضع الصحي بكسال.



قوات نظامية تفصل بين المجموعات المتناحرة قرب الدندر وعودة الهدوء لحوباء.



غرق ثالث طالبات من أسرة واحدة بالمحس.



المريخ يسقط أهلي شندي برباعية والهالل ينجز مهمة حي العرب بثنائية.

الوطن


بالغات ضد قيادات بتهمة المتاجرة في “الرقم الوطني”



حملة رش واسعة للقضاء على نواقل الحميات بكسال



ترقيات بالجهاز القضائي و ( )500قاضي للمحكمة العليا

آخر لحظة


“آخر لحظة” تتحصل على هيكلة وزارات ومحليات الخرطوم



سياسات جديدة للصادر..وفريق عالمي يدرس إنقاذ االقتصاد



علي عثمان لـ”قيادات الوطني” ” :ال تضيقوا واسعا”



تفاصيل جديدة حول ظاهرة “عبدة الشيطان”



وزير الداخلية“ :كل زول يجابد في السودان حتى كشفنا عورته”

مصادر


”“1000بص”مستعمل” في طريقها إلى الخرطوم من السعودية وقطر



وزير الدفاع يحدث “ربكة” في مطار الخرطوم



السفارة السعودية بالخرطوم تحتفل بالعيد الوطني للمملكة



تغييرات في بنك أم درمان الوطني



إصابة” ″4أشخاص في اشتباكات بين مزارعين بالنيل األبيض



البشير يصدر قرارا بترقية “ ”151قاضيا
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التيار


تحقيق صحفي لـ”التيار” يكشف معاناة طالبي التأشيرة من قنصلية مصر



تعرض للضرب بالسياط مرتين..محرر بصحيفة “التيار” يكشف األهوال التي يتعرض لها طالبو
التأشيرة أمام القنصلية المصرية



مزارعو القضارف يستنجدون بالمركز لتوفير سيولة للحصاد



هدوء نسبي بالدندر وتضارب األنباء في أعداد القتلى والجرحى

الجريدة


سياسيون وقانونيون يعلنون مقاضاة الحكومة بسبب حظرهم من السفر



الحركة اإلسالمية بالخرطوم تنتقد الهجوم الذي أعقب برنامج “شباب توك” وتدع للحوار



مواطنون بالخرطوم يشتكون من تجزئة خطوط المواصالت وزيادة التعرفة



سارة نقد هللا” مستغنية” عن الجواز ولن أغادر السودان في وجود “اإلنقاذ”



الوطني يشك في اإلحصاءات المتداولة عن “حميات كسال”



مؤتمر البحا يحمل حكومة كسال مسؤولية انتشار حمى “الشيكونغونيا”



إدارة مشروع الجزيرة تدعو لتوفير السيولة لحصاد القطن



حسن مكي يحمل الحكومة مسؤولية تدهور االقتصاد ويتوقع عزوف المواطنين عن االنتخابات

الصيحة


والي كسال لـ”الصيحة“ :وهللا ماف زول توفي بسبب حمى الكنكشة”



عصام البشير :أتمنى أن توقظ حادثة برنامج “شباب توك” الصادمة الهمم



رئيس األركان المشتركة يرتب لزيادة واشنطن األثنين المقبل



مشار يضع “ ”4شروط لعودته إلى جوبا وسلفا يتعهد الحماية له



السفارة األمريكية تحذر رعاياها من التواجد قرب مقر قناة “سودانية ”24

االنتباهة


القبض على المتورطين في أحداث “حويوا” بسنار



علي عثمان لـ”عضوية الحزب الحاكم” :ال تضيقوا واسعا



إعداد موازنة  2019خالل أسبوعين..السفارة األمريكية تحذر رعاياها من االقتراب من “سودانية ”24



العمل تطالب بعدم دفع أموال لوظائف خارجية دون مراجعتها
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الصحف العربية
الرياض السعودية:


خادم الحرمين :نتطلع لمزيد من اإلنجاز لتحقيق الخير واالزدهار



ريما بنت بندر :اليوم الوطني  ..اعتزاز بالماضي المجيد والحاضر الزاهر



الجنود البواسل بالحد الجنوبي ..الوالء والطاعة للمليك والوطن



إضراب سائقي الشاحنات يتجدد في  10مدن إيرانية بسبب التدهور االقتصادي

الجزيرة السعودية:


أمانة الجوف تقيم احتفاال بمناسبة اليوم الوطني



هيئة الترفيه تحصل على شهادة غينيس بتسجيل رقم قياسي جديد



الجيش اليمني يسيطر على تحصينات لميليشيا الحوثي بالحديدة



خادم الحرمين :نتطلع مع ذكرى يومنا الوطني لمزيد من اإلنجاز

البيان االماراتية:


اإلمارات :اتهامات إيران بال أساس ومحاولة للتنفيس الداخلي



حمدان بن محمد :كل عام والوطن وشعب السعودية بخير وسالم



عمار النعيمي لـ«البيان» :مبادرات محمد بن راشد تعزز التنافسية



الشرعية تصطاد طائرة إيرانية وتحرّر مواقع جديدة في البيضاء

الوطن القطرية:


أوبك  :زيادة في المعروض العالمي من النفط بسبب اإلنتاج األمريكي



صاحبة السمو تشارك باجتماع المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة لـ«األمم»



وزير المالية  :نمو إيرادات صناديق المعاشات



رئيسة الوزراء البريطانية تؤكد أن إيران تفي بتعهداتها في إطار االتفاق النووي

االهرام المصرية:


قمة مصرية ـ أمريكية فى نيويورك اليوم



إشادة برلمانية وسياسية لمشاركة الرئيس فى اجتماعات األمم المتحدة..



النواب :السيسى أعاد مصر لمكانتها الدولية واإلقليمية



رئيس بنك القاهرة :جاهزون للطرح بالبورصة ..والتوقيت لم يتحدد بعد



روحانى :هجوم األحواز «بلطجة» أمريكية وسنرد وفقا للقانون
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الزمان البريطانية:


أول إمرأة في سباق الترشيح لرئاسة العراق وحزب بارزاني يرفض احتكار المنصب



روسيا :فعلنا الكثير ألجل إسرائيل لكنها أسقطت طائرتنا



السجن المؤبد لـ  66متهما من االخوان بينهم مرشد الجماعة في مصر



واشنطن تندد وطهران منزعجة من تصريح مسؤول إماراتي بعد هجوم األهواز



جيريمي كوربن عمالي متمرد تجنب السقوط في فخ بريكست

الشعب الصينية:


شي :الصين على استعداد لتوسيع التعاون مع زيمبابوي



انعقاد “منتدى علم الصينيات بين الشباب الصينيين والعرب” في تشنغدو
74.1مليار دوالر استثمارات صينية مباشرة بالخارج خالل فترة يناير-أغسطس




معرض التجارة الصيني بمصر “نقطة التقاء جديدة” للتواصل بين الجانبين

سونا
اقتصادى يرهن إنفراج السيولة بفك احتكار الذهب
رهن بروفيسور محمد الجاك أحمد أستاذ االقتصاد بجامعة الخرطوم إنفراج السيولة فى البنوك والصرافات
اآللية  ،بفك بنك السودان إحتكار شراء الذهب.
سعد :العالقات بين السودان السعودية ازلية وتاريخية
جدد األمير أحمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء بمتانة العالقات الثنائية بين السودان والمملكة العربية
السعودية  ،واصفا بأنها عالقات أزلية وتاريخية منذ القدم
افتتاح البنك الزراعي برورو بالنيل األزرق نوفمبر
أكد األستاذ عبد القادر محمد عبد هللا ممثل مدير البنك الزراعي السوداني مدير قطاع فرعيات سنار والنيل
األزرق جاهزية البنك الفتتاح فرع البنك بمنطقة رورو بمحلية التضامن
والي الشمالية يراس اجتماع الموسم الشتوي بالوالية
عقدت اللجنة العليا لإلعداد والتحضير لزراعة الموسم الشتوي الحالي اجتماعها األول اليوم بدنقال برئاسة
والي الوالية الشمالية األستاذ ياسر يوسف إبراهيم واطمأن االجتماع على سير االستعدادات الجارية
انعقاد اجتماع لجنة الموسم الزراعي بجنوب كردفان
استمعت لجنة إنجاح الموسم الزراعي بوالية جنوب كردفان برئاسة الفريق أحمد إبراهيم مفضل والي
الوالية في اجتماعها الرابع اليوم بأمانة الحكومة بكادقلى إلى تقرير عن سير الموسم
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نقابة البنك الزراعي تثمن دور النيل األزرق
أكد األستاذ شرف الدين عبد الحميد رئيس نقابة عمال البنك الزراعي السوداني أن والية النيل األزرق
أضحت تمثل أحد أهم دعامات االقتصاد السوداني للمرحلة القادمة
وزير المالية يجدد االلتزام بتهيئة البنى التحتية
جدد األستاذ معتز موسى رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والتخطيط االقتصادي التزام الحكومة بتهيئة
البنى التحتية وتقديم الخدمات األساسية للمواطن والتركيز على اقتصاد يقوده الصادر
مؤتمر فرعيات البنوك الزراعية بوالية النيل األزرق
خاطب العميد شرطة آدم محمد األمين وزير المالية بالنيل األزرق ممثل الوالي اليوم مؤتمر النقابات الفرعية
الثاني للبنك الزراعي المقام بتعلية مدينة الروصيرص بحضور وزير الزراعة
الموارد المائية توفير الدعم الكهربائي لجنوب السودان
أكد المهندس خضر محمد قسم السيد وزير الموارد المائية والري والكهرباء حرصهم التام لتقديم الدعم
الالزم لدولة جنوب السودان والمساهمة في استقرار األوضاع ودعم التنمية في قطاع الكهرباء
المواصفات :تدشن نظام تطبيق الدفع االلكتروني
دشن الدكتور عوض محمد أحمد سكراب المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أول معاملة
للدفع االلكتروني عبر بطاقة الصراف اآللي
أيال :الجزيرة تتجه لتشجيع االستثمار الوطني واألجنبي
أعلن الدكتور محمد طاهر أيال والي والية الجزيرة أن التوجه العام لوالية الجزيرة يرمي لتشجيع االستثمار
الوطني واألجنبي وتطوير الصناعة لتحقيق القيمة المضافة.
250ألف فدان المساحات الصالحة للزراعة البستانية ببارا
أعلن األستاذ هاشم أحمد عمار المدير التنفيذي لمحلية بارا بوالية شمال كردفان أن جملة المساحات
الصالحة للعمل البستاني بالمحلية تفوق  250ألف فدان.
الثروة الحيوانية تؤكد أهمية تطوير الخدمات البيطرية
أكد المهندس الصادق فضل هللا وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية والحياة البرية على أهمية
تطوير الخدمات البيطرية لدورها الرائد
سمساعة يدعو لتوفير السيولة لحصاد القطن
أعلن المهندس عثمان سمساعة محافظ مشروع الجزيرة أن العروة الصيفية لهذا الموسم 2018م 2019 -م
شهدت زراعة  147.6الف فدان قطن منها  87.8الف فدان
مركز عنقرة يحتفل بالعيد الوطنى للمملكة السعودية
ثمن االستاذ الهادي حسن عبدالجليل وزير الحكم المحلي بوالية الخرطوم جهود المملكة العربية
السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده لخدمة ضيوف الرحمن
وزارة الزراعة :خطة لتطوير زراعة القطن
كشف دكتور بدر الدين الشيخ وكيل وزارة الزراعة والغابات عن خطة لتطوير زراعة القطن باعتباره من
المحاصيل المهمة التي تسهم في عملية الصادر.
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معتز يزور البنك الزراعي لتأمين القمح الشتوي
أكد األستاذ معتز موسى رئيس مجلس الوزراء القومي وزير المالية حرص الدولة على توفير المخزون
االستراتيجي من القمح لتأمين الدقيق والخبز.
انعقاد ورش القطاع االقتصادي لحكومة شمال كردفان
التأم اليوم بأمانة حكومة والية شمال كردفان باألبيض ورش القطاع االقتصادي لحكومة الوالية وذلك إلعداد
مشروعات وخطط القطاع للعام  2019وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسترايجية والمعلومات بوالية
الخرطوم
مؤشر سوق الخرطوم لالوراق المالية يغلق مستقرا
أغلق مؤشر سوق الخرطوم لالوراق المالية اليوم مستقرا عند 12317.839نقطة.
تدشين الموقع اإللكتروني للمهرجان الثاني للتمور السودانية
دشنت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي الموقع اإللكتروني الخاص بفعاليات المهرجان
الدولي الثاني للتمور السودانية : (http://sudanfestival.com) 2018وذلك في إطار يترجم حرص الجائزة
المستمر على تعزيز جهودها
الكاملين تعلن تنفيذ  24مشروعاً تنموياً وخدميا ً
أودع األستاذ تاي هللا أحمد فضل هللا معتمد محلية الكاملين صباح اليوم منضدة المجلس التشريعي
المحلي تقرير أداء الجهاز التنفيذي
ختام ورش إعداد مشروعات وخطط شمال كردفان
اختتمت مساء أمس بمدينة األبيض أعمال ورشة إعداد مشروعات وخطط محليات الواليه للعام 2019
التي اقامتها حكومه الوالية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشئون اإلستراتيجية والمعلومات
ملتقي اسلمة المعرفة بالتنوير المعرفي باالربعاء
ينظم مركز التنوير المعرفي وضمن سلسلة برامجه العلمية الدورية ملتقي معرفيا بعنوان ( أسلمة المعرفة
 :البداية التي لم تكتمل ) يقدمه الدكتور قيصر موسى الزين
أسعار النفط تستقر فوق السبعين دوالرا للبرميل
إستقرت أسعار النفط في المعامالت اآلجلة اليوم األحد فوق السبعين دوالرا للبرميل ،وجاءت على النحو
التالي:-
78.04
79.18
81.92
72.85
79.49

نفط عمان
نفط مربان
النفط العربي الخفيف
النفط العربي الثقيل
نفط برنت

دوالرا
دوالرا
دوالرا
دوالرا
دوالرا

إقتصادى يطالب بتهيئة البيئة اإلستثمارية فى البالد
طالب د .عبد الماجد عبد القادر األمين العام لمجلس الصمغ العربى القائمين على أمر االدارة االقتصادية
والجهات المعنية فى البالد بتوجيه النشاط
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ضحية :نعول على اإلنتاج لتخفيف معاناة المواطن
أكد وزير الدولة بوزارة النفط والغاز والمعادن الفريق شرطة عوض النيل ضحية أن ظرف البالد الحالي يجعل
الحكومة الحالية وخاصة وزارة النفط والغاز والمعادن

رويترز


يونيبك :الطلب العالمي على النفط سيصل في  2035إلى  104.4مليون ب/ي

سنغافورة (رويترز)  -قالت شركة يونيبك الصينية يوم االثنين إن الطلب العالمي على النفط سيصل إلى
 104.4مليون برميل يوميا في  2035بزيادة عن المستوى الحالي الذي يقل قليال عن  100مليون برميل
يوميا في الوقت الذي تحد فيه التكنولوجيا الجديدة بشكل تدريجي من استخدام النفط.


أمريكا والصين تتبادالن فرض تعريفات جمركية

بكين (رويترز)  -فرضت كل من الواليات المتحدة والصين تعريفات جمركية جديدة على سلع للدولة األخرى
يوم االثنين في الوقت الذي لم يبد فيه أكبر اقتصادين في العالم ما يشير إلى تراجعهما عن نزاع تجاري
مرير متصاعد أدى إلى توتر األسواق المالية.


رئيس وزراء كندا يشير إلى احتمال عقد محادثات بشأن اتفاقية نافتا في نيويورك

مونتريال (رويترز)  -قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم األحد إن "من المحتمل جدا" أن يجري
المسؤولون األمريكيون والكنديون الذين يحاولون التوصل التفاق بشأن اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا
الشمالية (نافتا) محادثات غير رسمية على هامش اجتماع رئيسي لألمم المتحدة خالل األيام القليلة
المقبلة.


بورصة طوكيو لألوراق المالية مغلقة في عطلة



أوبك وروسيا ترفضان دعوة ترامب لزيادة فورية في إنتاج النفط



بورصة الكويت تنخفض قبل االنضمام لفوتسي وتباين بقية أسواق الشرق األوسط



رئيس سيمنس يلتقي مع العبادي لبحث تعزيز إنتاج الكهرباء في العراق



إيران تخفف موقفها على ما يبدو تجاه زيادة إنتاج أوبك النفطي



أوبك ترفع تقديراتها لمعروض النفط األمريكي وتتوقع انخفاض الطلب على نفطها



استمرار ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية ألجل  3و 9أشهر



رئيس وزراء كندا يشير إلى احتمال عقد محادثات بشأن اتفاقية نافتا في نيويورك



أوبك وروسيا ترفضان دعوة ترامب لزيادة فورية في إنتاج النفط



رئيس سيمنس يلتقي مع العبادي لبحث تعزيز إنتاج الكهرباء في العراق
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أوبك ترفع تقديراتها لمعروض النفط األمريكي وتتوقع انخفاض الطلب على نفطها



إيران تخفف موقفها على ما يبدو تجاه زيادة إنتاج أوبك النفطي



بورصة الكويت تنخفض قبل االنضمام لفوتسي وتباين بقية أسواق الشرق األوسط



استمرار ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية ألجل  3و 9أشهر



بنك القاهرة يسعى القتراض  100-50مليون دوالر في  2018وفتح مكتب تمثيل باإلمارات



(مقابلة)وزيرة السياحة :مصر تطلق خطة إصالح هيكلي لقطاع السياحة في أكتوبر



مصدر :ليبيا تنتج أكثر من مليون ب/ي من النفط



شانا :كوريا الجنوبية لم تشتر نفطا إيرانيا منذ نحو  3أشهر



أوبك وحلفاؤها يختتمون اجتماعهم بالجزائر دون التعهد بزيادة اإلمدادات



(مقابلة)مدير الموازي :أكثر من  1800شركة كويتية تنتظر تداوالت خارج المنصة



شانا :وزير النفط اإليراني يأمل أال تنصاع أوبك ألوامر أمريكا



وزير الطاقة السعودي :ال أؤثر على أسعار النفط



إجمالي تجارة الصين مع كوريا الشمالية يهبط  %57.8في  8أشهر
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