نشرة كاوا الصحفية
الصحف المحلية
عناوين اقتصادية:
 مجموعة بحرينية تعلن رغبتها في زيادة استثماراتها بالسودان
“ المالية” تطالب البنك الزراعي بكسب ثقة المزارعين ومحاربة الوسطاء
“ النفط” تؤكد تعاونها لإعادة تشغيل حقول نفط الجنوب
 قللوا من تأثير الدولار الجمركي  ..تجار يكشفون تصاعد أسعار الأدوات الكهربائية وتوقعات بتوالي
الارتفاع
 الكهرباء تنادي بالترشيد وترفع شعار “الكهرباء لك ولغيرك”
 انقاذ الاقتصاد بالتفكير خارج الصندوق
 الخرطوم :مطالبات باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني لشراء “الغاز”
 أبو شنب يفتتح ( )40مركزا للبيع المخفض
 تحسن في التوليد الحراري للكهرباء بالبلاد
“ الكهرباء” تقر بانخفاض أحمال الكهرباء لتخزين المياه
“ النفط” تؤكد تعاونها لإعادة تشغيل حقول نفط الجنوب
 الخطوط الجوية القطرية تودع مطار الخرطوم في اخر رحلاتها اليوم
“ الصناعة” :اكتمال الاستعدادات لطرح سكر رمضان
 الصادرات السودانية ..حالة تراجع مستمر
 جوبا تأمل إلى رفع إنتاجها النفطي الى  70الف برميل في اليوم
 السودان يطلق حملة واسعة ضد مضاربي العملة
 ارتفاع عجز الميزان التجاري لأكثر من ( )1,3مليون دولار
 غرفة الغذائيات تطالب بالرقابة على المصانع وضبط الأسعار

الانتباهة
“ الوطني” يختار رئيسه الجديد في أكتوبر
 مستشار سلفا لـ ”الانتباهة” :قطاع الشمال بجوبا للتفاوض مع الخرطوم
“ الفأر” يهدد” ”%40من مساحات الذرة بالقضارف
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 حظر تقييد طلاب الخلاوي بـ ”السلاسل الحديدية”.
العمال لـ ”الانتباهة” :استغرب لانعدام السيولة
 رئيس اتحاد
ّ
 قرب دخول حقول نفط جديدة وآبار متعطلة للإنتاج في الجنوب
 طه يرأس لجنة إصلاح” الوطني” ونافع لجنة الحوار مع الأحزاب

المجهر السياسي
 محكمة الطوارئ تصادر ذهبا بقيمة” ″66مليار جنيه وتسجن المتهم” ″5سنوات
 ردود أفعال على خبر ”المجهر” :المجلس الأعلى للدعوة يصدر موجهات جديدة للخلاوي
 استئناف الدراسة بجامعتي كسلا ودنقلا
 النائب الأول يجدد موقف السودان الثابت والداعم للقضايا العربية
 الأخبار
 مجلس الوزراء يكشف أسباب حل بعض المؤسسات الحكومية
 الكودة :العرض للإسلام وتقديمه للآخرين بطريقة غير معتدلة ربما أتى بنتائج عكسية
 كبر يؤمن على دور الدبلوماسية الشعبية في تعزيز العلاقات بين الدول
 إجراءات لضبط مناجم التعدين والأسواق بالولايات

الجريدة
“ الجريدة” تنشر أسماء” ″35متورطا في تجاوزات الحج
 جمعية الجراحين ”%50”:من النواب يعملون بلا وظائف
 احتجاجات بالعاصمة والولايات والسلطات تتدخل
 والي الجزيرة يقيل ثلاثة مسؤولين من مناصبهم
 الإرصاد :استمرار انخفاض درجات الحرارة بالبلاد
 الكهرباء تقر بانخفاض الأحمال لتخزين المياه

السوداني
“ إيلا” يواصل حملته ويحل صندوق تنمية الشرق ويعفي ”دج” ونائبه
“ مجلس الدعوة” يمنع تقييد طلاب الخلاوي بسلاسل الحديد
 مسلحون يختطفون رجل أعمال من ساحة مطار الخرطوم
 تكوين لجنة لمتابعة ملابسات تعذيب طلاب خلوة بأم درمان
 خطاب مهم للبشير بالبرلمان اليوم
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 السجن” ″5سنوات لأجنبي ضبطت بحوزته عملات أجنبية

الصيحة
 مسؤول سابق ″56”:مليار جنيه دخلت جيوب دستوريين
 أيلا يحل صندوق تنمية الشرق ويعفي ”دج” و ”نافع”
 قمة ثلاثية مرتقبة بين البشير وسلفا وموسيفيني بجوبا
 نهر النيل تشرع في تسليم مشروع الهواد الزراعي للحكومة القطرية

أخبار اليوم
 قرارات جديدة لأيلا بالإقالة والتعيينات وبيان توضيحي لمكتبه.
 مطالبة عربية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
 قيادي بالمؤتمر الوطني يكشف مصير الانتخابات الرئاسية بالبلاد.
 وزير الداخلية في حوار مع (أخبار اليوم)  :ليس هناك كبير علي القانون.
 القمة العربية تختتم اعمالها بتونس وتحذر من مساندة قرار ترامب حول الجولان السورية

الوطن
 القمة العربية تطالب برفع اسم السودان من قائمة الارهاب
 قرارات بحل “صندوق تنمية الشرق” وإعفاء المدير ونائبه
“ الوطني” :انتهى عهد الهيمنة والبرلمان ليس مؤسسة حزبية

الصحف العربية
الرياض السعودية:
 الملك :متفائلون بمستقبل واعد لأمتنا العربية
 ولي العهد ُيدشن أول طائرة تدريب نفاثة من طراز “هوك” تم تجميعها وتصنيع عدد من أجزائها محليا
بأيادي وطنية
 د .العيسى :احتكار الصواب في محل الاجتهاد خطأ منهجي وخطر فكري يهدد وئام الأمة ووحدتها
 أمن الدولة يعيد طفلين اختطفهما «داعش»
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الجزيرة السعودية:
 الملك :ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين
 الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر فادحة في تعز
 روسيا تؤكد مجددا موقفها الداعم للحكومة الشرعية في اليمن
 ولي العهد ُيدشن أول طائرة تدريب نفاثة من طراز (هوك)
 ألمانيا :وفاة  3أشخاص إثر سقوط طائرة

البيان الاماراتية:
 خليفة يصدر عددا من القوانين المحلية في أبوظبي
 قمـة تـونس تـرحب بتخصيص محمد بن راشد قمرا صناعيا للعلماء العرب
 انكسار الحوثيين على أسوار الضالع
 محمد بن راشد يوجه بطائرة إغاثة ثانية لمتضرري الإعصار «إيداي»

الاهرام المصرية:
 السيسي :حلول أزمات المنطقة معروفة ومتاحة لكنها تتطلب الإرادة السياسية


30مليون جنيه من «تحيا مصر» لسداد ديون الغارمين

 استمرار الطقس السيئ بالمحافظات لليوم الثالث
 الحوثيون يعدمون يمنيا رفض تحويل منزله لثكنة عسكرية

الزمان البريطانية:
 قمة تونس :أمير قطر يغادر خلال كلمة أبو الغيط والسبسي يرفض ادارة الأمن خارج العمل المشترك
 نبيه بري في العراق وأولوياته لقاء السيستاني
 محامية تحارب الفساد أول رئيسة لسلوفاكيا
 آلاف الجزائريين يتظاهرون في باريس ومرسيليا مطالبين بتغيير بوتفليقة ونظامه

الشعب الصينية:
 انطلاق أعمال القمة العربية الـ 30في تونس ..الرئيس الصيني يرسل التهاني للقمة
 السفارة السودانية تحيي الذكرى الـ  60لإقامة العلاقات الصينية السودانية
 توقيع مذكرتي تفاهم في اطار منتدى الاستثمار الصيني اللبناني
 وفد الحزب الشيوعي الصيني يزور المغرب لتعزيز العلاقات
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سونا
 رئيس اتحاد الغرف التجارية يلتقي سفير الامارات بالخرطوم
التقى المهندس يوسف احمد يوسف رئيس اتحاد الغرف التجارية بمكتبه اليوم ببرج اتحاد الغرف التجارية
بحضور سعد العمدة امين المال بالاتحاد بسعادة حمد محمد الجنيبى سفير دولة الامارات العربية المتحدة
 توطين التقانات الحديثة لصغار المنتجين بجنوب كردفان
طالب وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية جنوب كردفان الوالي بالإنابة الاستاذ عمر شيخ الدين كافة
الادارات العاملة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني بالتعاون مع شركة النورس للزراعة والتجارة
 والي النيل الأزرق بالإنابة يشيد بدور مصرف الادخار
أشاد والي ولاية النيل الأزرق بالإنابة يوسف الطيب بالدور الكبير الذي يقوم به مصرف الادخار والتنمية
الاجتماعية في تمويل المشروعات التنموية بكافة ولايات البلاد .وتعرف الوالي على جهود مصرف الادخار
 حكومة ولاية نهر النيل تشيد بأداء صندوق الإسكان
التقى الدكتور غلام الدين عثمان ادم الامين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير بمكتبه بالأمانة العامة
للصندوق اليوم بالمهندس عمر أحمد علي مدير صندوق الاسكان بولاية نهر النيل.
 وزير المالية يطمئن علي سير التحضيرات للموسم الزراعي2019م2020-م
اطمأن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي مجدي حسن ياسين علي خطة المشاريع الزراعية والاستعدادات
والتحضيرات للموسم الزراعي للعروتين الصيفية والشتوية للموسم 2019م2020-م .
 المعادن :إجراءات إصلاحية لضبط المناجم وأسواق التعدين
كشف وزير المعادن د .محمد أبو فاطمة عبد هللا عن حزمة من الإجراءات الإصلاحية ستطال قطاع التعدين
وفقا لبرنامج حكومة المهام التي تهدف
 البركة البحرينية ترغب في زيادة معاملاتها في السودان
أبدت مجموعة البركة المصرفية البحرينية رغبتها في زيادة معاملاتها المصرفية و مشروعاتها الاستثمارية في
السودان بالتركيز على قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني ،فيما أكد الأستاذ مجدي حسن يس وزير المالية
والتخطيط الاقتصادي
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 تدشين تطبيق سندك لتشغيل الشباب
أكد الأستاذ بخيت الهادي الأمين العام للجهاز القومي لتشغيل الخرجين أن مشروعات الشباب هي إتاحة
مساحة لعرض تجاربهم
 والي الجزيرة يدشن أسواق البيع المخفض بمدني
أعلن الفريق أول ركن علي سالم والي ولاية الجزيرة أن الأيام المقبلة ستشهد افتتاح فرص عمل في الوظائف
الحكومية للشباب والخريجين .جاء ذلك لدى مخاطبته صباح اليوم الاحتفال
 دعوة للتعامل بالدفع الالكتروني في توزيع الغاز
دعا المهندس لؤي حجار مدير إدارة التسويق بالمؤسسة التعاونية للعاملين الي التعامل بالدفع الكتروني في
توزيع الغاز بمراكز ومنافذ البيع بالأحياء بولاية الخرطوم وذلك حلا لمشكلة شح النقد
 وزير النفط والغاز يزور حقول بجنوب السودان
أكد وزير النفط والغاز المهندس إسحاق ادم بشير جماع على تعاون السودان الكامل مع جنوب السودان
لإعادة تشغيل حقول النفط تنفيذا لتوجيهات رئيسي البلدين عمر البشير وسلفاكير
 غدا انطلاق الملتقى الصناعي التخصصي
ينظم اتحاد الغرف الصناعية وشركة بالمو للأعمال المتقدمة بالتعاون مع مركز البحوث والاستشارات
الصناعية الملتقى الصناعي التخصصي لمستلزمات وخطوط الإنتاج والكهرباء الصناعية برعاية وزير الصناعة
التجارة الاستاذ حامد
 انعقاد المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
قدم البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية  ،خلال انعقاد
فعاليات الدورة التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي للمنظمة بجدة
 شقلاوي  :ترشيد الكهرباء للمحافظة على الإمداد
شدد الناطق الرسمي لوزارة الموارد المائية والري والكهرباء ابراهيم يس شقلاوي على أهمية ترشيد الكهرباء
لتحقيق مبدأ كفاءة الطاقة عبر تقليل الفاقد والاعتماد على الإضاءة
 أسعار النفط تستقر فوق الستين دولاراً للبرميل
استقرت أسعار النفط في المعاملات الآجلة اليوم الأحد فوق الستين دولارا للبرميل وجاءت على النحو التالي:-
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نفط عمان

 67,50دولارا.

نفط مربان

 69,62دولارا.

النفط العربي الخفيف

 70,83دولارا.

النفط العربي الثقيل

 65,87دولارا.

نفط برنت

 68,14دولارا.

 خبير :وجود آلية لتحديد سعر الصرف مهم
أكد الخبير المصرفي د .لؤي عبد المنعم على اهمية وجود آلية لتحديد سعر الصرف المدار للدولار

 والى جنوب دارفور يفتتح مواقع للبيع المخفض
افتتح والي ولاية جنوب دارفور الفريق الركن أحمد على عثمان أبو شنب عددا من مراكز البيع المخفض في
سوق نيالا ورافق الوالي في جولته في سوق نيالا
 افتتاح المعرض التجاري الاستثماري بالنيل الأزرق
أكد الأستاذ يوسف الطيب الجبار وزير التربية والتوجيه والي ولاية النيل الأزرق المكلف يرافقه دكتور آدم
محمد الأمين وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية
 تأكيدات باستكمال المطلوبات التنموية لولاية النيل الأزرق
أكد الأستاذ عبدهللا الجيلي محمد الجاك وزير المالية والقوى العاملة بولاية النيل الأزرق على اهتمام وزارته
باستكمال خطة الولاية في المجالات الاقتصادية والتنموية والخدمية
 تأكيد دور القطاع الخاص بتوفير المنتجات الغذائية
امتدح الدكتور صديق المرير وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض الدور الذي يضطلع به
القطاع الخاص في المساهمة في توفير المنتجات الغذائية
 التجارة :طرح كميات كبيرة من السكر لشهر رمضان
أكد الاستاذ حامد ممتاز وزير الصناعة والتجارة اكتمال كافة الترتيبات مع الجهات ذات الصلة بإنتاج السكر
من طرح كميات كبيرة من السكر لمقابلة احتياجات شهر رمضان
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رويترز
 المؤشر نيكي يرتفع  %1.39في بداية التعامل بطوكيو
طوكيو (رويترز)  -زاد المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم
الاثنين.
 الصين تواصل تعليق فرض رسوم جمركية جديدة على المركبات وأجزاء السيارات الأمريكية
بكين (رويترز)  -قال مجلس الدولة الصيني يوم الأحد إن الصين ستواصل تعليق فرض رسوم جمركية جديدة
على المركبات وأجزاء السيارات الأمريكية لما بعد الأول من أبريل نيسان ،وذلك في بادرة على حسن النوايا
في أعقاب قرار أمريكي بإرجاء زيادة في الرسوم على واردات صينية.
 البنك المركزي :تباطؤ نمو المعروض النقدي (ن )2في مصر إلى  %11.55على أساس سنوي في
فبراير
القاهرة (رويترز)  -أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري يوم الأحد أن نمو المعروض النقدي (ن )2في
مصر تراجع إلى  11.55بالمئة على أساس سنوي في فبراير شباط.
 وزارة :مصر تتوقع عجزا يبلغ  445.1مليار جنيه في 2020-2019
 بورصة أبوظبي تشهد مزيدا من التراجع والسعودية ترتفع بدعم من البنوك
 ملخص-بتلكو البحرينية وإريكسون توقعان اتفاقية الشراكة لإطلاق شبكة الجيل الخامس للمحمول
 وزارة البترول :مصر تبقي على سعر بنزين  95دون تغيير في الربع2/
 انخفاض قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته  %35في يناير
 اقتصاد الإمارات يتعافى في  2018ولكن بوتيرة أبطأ من المتوقع
 قناة السويس للحاويات المصرية تتوقع تحولها للخسارة في  2019بسبب ارتفاع الأسعار
 وزارة :مصر تتوقع عجزا يبلغ  445.1مليار جنيه في 2020-2019
 الصين تواصل تعليق فرض رسوم جمركية جديدة على المركبات وأجزاء السيارات الأمريكية
 البنك المركزي :تباطؤ نمو المعروض النقدي (ن )2في مصر إلى  %11.55على أساس سنوي في
فبراير
 وزارة البترول :مصر تبقي على سعر بنزين  95دون تغيير في الربع2/
 ملخص-بتلكو البحرينية وإريكسون توقعان اتفاقية الشراكة لإطلاق شبكة الجيل الخامس للمحمول
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 بورصة أبوظبي تشهد مزيدا من التراجع والسعودية ترتفع بدعم من البنوك
 اقتصاد الإمارات يتعافى في  2018ولكن بوتيرة أبطأ من المتوقع
 قناة السويس للحاويات المصرية تتوقع تحولها للخسارة في  2019بسبب ارتفاع الأسعار
 الاقتصاد السعودي ينمو في الربع 4/بدعم الخام رغم تباطؤ القطاع غير النفطي
 انخفاض قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته  %35في يناير
 مؤشر رسمي يظهر تسارع نشاط قطاع الخدمات الصيني في مارس
 نمو نشاط المصانع الصينية في مارس متجاوزا التوقعات
 السعودية تخطط لجمع ديون بنحو  31مليار دولار هذا العام
 تونس ترفع أسعار البنزين من جديد لخفض عجز الموازنة
 نظرة فاحصة -إصلاح أزمة الكهرباء في لبنان
 مصر تغلق خمسة موانئ لسوء الأحوال الجوية
 السيسي يعلن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين من  1200إلى  2000جنيه
 هيئة السلع المصرية تتلقى  5عروض في مناقصة لشراء أرز
 وزير النفط العماني يتوقع استقرار أسعار النفط بين  77-65دولارا حتى نهاية العام
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