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قطر تتهجم على الجيش الوطني الليبي

التحقيق في ثروات مشبوهة لرجال 
أعمال جزائريين

الكنيست يرشح نتانياهو لتشكيل الحكومة الجديدة

 الدوح��ة - وكالت : قال��ت �ص��حيفة "لريبوبليكا" الإيطالي��ة، اإن وزير اخلارجية 
القط��ري ال�ص��يخ حممد بن عبد الرحم��ن اآل ثاين دعا اإىل "حظر فعال لل�ص��اح على 
خليف��ة حفرت قائ��د اجلي�ش الوطن��ي الليبي" وبان�ص��حاب قواته م��ن املناطق التي 

�صيطر عليها يف الآونة الأخرية.
ونقل��ت ال�ص��حيفة ع��ن الوزير القط��ري، اأنه "ي�ص��عر بالر�ص��ا بع��د اأن اأبلغه نظريه 
الفرن�ص��ي ب��اأن باري�ش تعمل يف �ص��بيل عقد موؤمت��ر مزمع للم�ص��احلة الوطنية يف 
ليبي��ا". وانحازت قوى اإقليمي��ة لاأطراف املختلفة التي تتناف�ش على ال�ص��لطة يف 

ليبيا منذ انتفا�صة 2011 التي اأطاحت بحكم معمر القذايف.
ورد ال�ص��يخ حمم��د على �ص��وؤال ع��ن كيفية حل ال���راع قائًا: "ميك��ن اأن يحل عن 
طري��ق فر�ش حظر �ص��اح فعال عل��ى حفرت مينع هذه الدول الت��ي اأمدته بالذخرية 

والأ�صلحة احلديثة من ال�صتمرار يف القيام بذلك".
وتقول ال�ص��لطات يف �رق ليبيا اإن قطر تدعم مناف�ص��يها من الف�صائل ذات امليول 

الإرهابية يف غرب ليبيا.

اجلزائ��ر - وكالت : حتق��ق ال�ص��لطات اجلزائرية يف ثروات عدد م��ن رجال الأعمال، 
وعلى راأ�صهم علي حداد املوجود رهن احلب�ش املوؤقت.

وقالت م�صادر جزائرية، اإن ال�صلطات بعثت يف نهاية الأ�صبوع، برقية اإىل 48 ولية 
للتحري يف اأماك اأكرث من 35 رجل اأعمال وعائاتهم.

واأك��دت، اأن القائمة ت�ص��مل رج��ل الأعمال املث��ري للجدل، علي ح��داد، املوجود رهن 
احلب�ش املوؤقت يف �ص��جن احلرا�ش، وحمي الدين طحكوت، وابنه و�ص��قيقه واأفراد من 

عائلة كونيناف.
وكانت النيابة العامة لدى جمل�ش ق�ص��اء اجلزائر، ك�ص��فت يف مطلع ال�ص��هر اجلاري، 
اأنها "فتحت حتقيقات ابتدائية يف ق�ص��ايا ف�صاد وتهريب اأموال بالعملة ال�صعبة اإىل 
خ��ارج اجلزائ��ر". واأ�ص��درت النيابة العام��ة اجلزائرية، اأوامر مبنع مغ��ادرة عدد من 

رجال الأعمال الباد.
وكان رئي�ش اأركان اجلي�ش اجلزائري الفريق اأحمد قايد �صالح، اأ�صار يف مطلع اأبريل 
)ني�ص��ان( اجلاري، اإىل "عمليات نهب عا�ص��تها الباد وتبذير ملقدراتها القت�ص��ادية 

واملالية".

�ص��من رئي���ش ال��وزراء الإ�رائيلي بنيام��ن نتانياه��و، تكليفه بت�ص��كيل احلكومة 
القادمة، بعدما ر�صحه 61 من اأع�صاء الكني�صت لتويل املن�صب لولية جديدة.

ووفق��ًا لهيئ��ة البث الإ�رائيلي، اأو�ص��ى 61 نائبًا يف الكني�ص��ت، املوؤلف من 120 
مقعداً، الرئي�ش روؤوفن ريفلن بتكليف نتانياهو بت�صكيل احلكومة.

وحت��ى الآن، اأو�ص��ى 45 نائبًا بتكليف زعي��م حتالف اأزرق اأبي���ش، بيني غانت�ش 
بت�صكيل احلكومة.

وم��ن املق��رر اأن ُينهي ريفلن ، م�ص��اورات بداأها الثنن، مع الأح��زاب الفائزة يف 
النتخابات التي جرت الأ�صبوع املا�صي، لت�صكيل احلكومة املقبلة.

وبعد ا�ص��تكمال ال�ص��تماع لتو�ص��يات الأحزاب، �صيعلن ريفلن ر�ص��ميًا، ا�صم ع�صو 
الربملان املكلف بت�ص��كيل احلكومة. وت�ص��در حزب ليكود بزعامة نتانياهو نتائج 

النتخابات ب� 36 مقعداً، مقابل 35 مقعداً لتحالف اأزرق اأبي�ش.

   تنظ��ر املحكم��ة الإداري��ة يف العا�ص��مة الأملاني��ة 
برل��ن، يف دعوى ق�ص��ائية رفعه��ا الإعامي الأملاين 
يان بومرمان �ص��د امل�صت�ص��ارة اأجنيا مريكل، ب�ص��بب 
انتقادها لق�ص��يدته املناه�ص��ة للرئي�ش الرتكي رجب 

طيب اأردوغان.
تك��رار  م��ن  امل�صت�ص��ارة  مبن��ع  بومرم��ان  ويطال��ب 

انتقاعدها لق�صيدته املثرية للجدل.
وكان الإعام��ي ال�ص��اخر بومرم��ان، ت�ص��بب يف اأزمة 
دبلوما�ص��ية مع تركيا، ب�صبب ق�ص��ديته ال�صاخرة التي 

بثها يف برناجمه التليفزيوين يف 2016.
وو�صفت مريكل الق�ص��يدة يومها ب� "مهينة عن عمد"، 
ح�ص��ب ت�ريحات املتحدث با�ص��م احلكومة الأملانية 
�ص��تيفن زاي��ربت، بعد مكامل��ة هاتفي��ة اأجرتها مريكل 
م��ع رئي�ش الوزراء الرتكي يف ذل��ك الوقت اأحمد داوود 

اأوغلو.
وبع��د ذل��ك تراجع��ت م��ريكل ع��ن ه��ذه الت�ريحات، 

واعتربتها خاطئة.

العاق��ات ر�ص��ميًا،  الب�ص��ري قط��ع  ق��رر   ،2016 يف 
م��ع طه��ران كي ي�ص��اير وا�ص��نطن ويف حماولة لرفع 
العقوب��ات الأمريكي��ة عن��ه. ومع ذلك ا�ص��تمر تهريب 
ال�ص��اح وا�ص��تمر الب�ص��ري يف غ�ش الطرف عنه  وقال 
الكات��ب اإن قادة حما���ش يخ�ص��ون اأن يقو�ش خليفة 
الب�ص��ري امل�صالح ال�ص��رتاتيجية للحركة يف ال�صودان 
وال��دور الأك��رث اأهمية ه��و دور ال�ص��ودان لاإمداد من 

ليبيا واإيران اإىل غزة.
ويب��دو اأن الثورة ال�ص��ودانية كانت رمبا النتفا�ص��ة 
الأك��رث اأهمي��ة يف املنطقة. اإذ اأنها للم��رة الأوىل منذ 
بداية النتفا�ص��ات العربية يف 2011، مل يكن هناك 
وكاء يدعم��ون ال�ص��عب، ول م��ا يكف��ي من و�ص��ائل 

الإعام لتغطية مثل هذه الأحداث التاريخية.
وعل��ى م��دى اأعوام، كان �ص��ودان الب�ص��ري واح��داً من 
الداعمن الأ�صا�صين للق�صية الفل�صطينية ب�صكل عام، 

وحما�ش ب�صكل خا�ش، اإىل درجة حميمة.
الرتابي

واأ�ص��ار الكاتب اإىل اأن الزعيم الإيديولوجي ال�ص��وداين 
الراحل ح�ص��ن الرتابي، ا�صطلع بدور الراعي لعدد من 
موؤ�ص�ص��ي حما���ش. واأبق��ى ال�ص��ودان اأبواب��ه مفتوحة 
لنا�صطي احلركة لإقامة مراكز تدريب �صغرية، بينها 
تدريب "مهند�ص��ن" على �ص��نع القنابل، ووفر منحًا 
تعليمي��ة لأع�ص��اء خمتاري��ن من حما���ش لالتحاق 

باجلامعات ال�ص��ودانية، لدرا�ص��ة الط��ب، واملحاماة، 
وحت��ى تدريب نا�ص��طي احلرك��ة يف كلي��ات ال�رطة 

باخلرطوم.
�صهادات وطريق اإمداد

ويف وجود مثل هذا النظام ال�صديق، ح�صل م�صوؤولون 
ب��ارزون يف حما�ش دون جهد، على �ص��هادات تخرج 

من اجلامعات ال�ص��ودانية. وكانت امل�ص��اهمة الأكرب 
للب�ص��ري، فتح وت�ص��هيل طريق اإمداد حما�ش بال�صاح 

من اإيران، واأخرياً، من ليبيا ما بعد القذايف.
 وه��ذه الأ�ص��لحة، وهي يف معظمها بن��ادق، وذخائر 
مدفعي��ة  وقذائ��ف  للدباب��ات،  م�ص��ادة  و�ص��واريخ 
م��ن ط��راز اإم302- غري موجهة من �ص��نع �ص��وري، 

��ممت وُخزن��ت يف ال�ص��ودان، ثم ُهرب��ت اإىل م�ر،  �صُ
وو�ص��لت اإىل حما���ش ع��رب اأنف��اق التهريب يف �ص��به 

جزيرة �صيناء.
تهريب ال�صاح

وذّك��ر اأن��ه يف 2016، ق��رر الب�ص��ري قط��ع العاقات 
ر�ص��ميًا، م��ع طه��ران لي�ص��اير وا�ص��نطن، يف حماولة 

لرفع العقوبات الأمريكية عنه.
وم��ع ذل��ك ا�ص��تمر تهري��ب ال�ص��اح وا�ص��تمر الب�ص��ري 
يف غ���ش الط��رف عن��ه. وحاولت اإ�رائي��ل دون كلل 
تقوي�ش هذه الطريق، عرب الهجمات الع�ص��كرية، مثل 

الغارات اجلوية والق�صف البحري.
ويف 2009، ا�ص��تهدفت املقات��ات الإ�رائيلي��ة 17 
�ص��احنًة تنقل اأ�ص��لحة بذريعة اأنها كانت يف طريقها 
طل��ب  عل��ى  م���ر  وافق��ت   2010 ويف  غ��زة.  اإىل 
اإ�رائيل��ي بت�ص��ديد الإجراءات الأمني��ة على حدودها 

ملنع تهريب ال�صاح من ال�صودان.
غارة اإ�رائيلية

ويف 2011، جنا القائد يف كتائب عز الدين الق�ص��ام 
عب��د اللطي��ف الأ�ص��قر م��ن غ��ارة جوي��ة اإ�رائيلي��ة 
على �ص��يارته يف بور �ص��ودان. ويف 2012، ق�ص��فت 
املقاتات الإ�رائيلية م�ص��نع الريموك الع�صكري يف 
اخلرط��وم لإجها�ش حترك قافلة �ص��اح اإيرانية قيل 

اإنها كانت مر�صلة اإىل حما�ش.
وبعد �صهرين اتهمت اإ�رائيل ال�صودان ر�صميًا بتهريب 
ال�ص��اح اإىل حما�ش، يف الوقت الذي كانت �ص��فينتان 

 ،2014 ويف  �ص��ودان.  ب��ور  مين��اء  يف  اإيرانيت��ان 
اعرت�ص��ت البحرية الإ�رائيلية �صفينة حتمل اإمدادات 

اإىل غزة، يف املياه الدولية بن ال�صودان واإريرتيا.
ويف 2015، زعم النظام ال�ص��وداين اأنه اأ�ص��قط طائرة 
دون طي��ار اإ�رائيلية بعد �ص��اعات من �ربة جوية 

اإ�رائيلية �صد م�صنع يف اأم درمان.
العاقات مع اإ�رائيل

واأ�ص��اف اأنه يف نهاية املطاف، بدت الديبلوما�ص��ية 
اأك��رث م��ردوداً عل��ى اإ�رائي��ل من الق��وة الع�ص��كرية، 
فطلب��ت ت��ل اأبيب م��ن وا�ص��نطن يف 2016 ال�ص��غط 
على ال�ص��ودان لوقف اإر�ص��ال ال�صاح اإىل حما�ش وفق 

م�صوؤولن يف احلركة.
وب��رز تيار يف ال�ص��ودان يف العام التايل ل ميانع يف 
التطبيع مع اإ�رائيل. و�رح وزير ال�صتثمار ال�صوداين 
مب��ارك املهدي علنًا باأن��ه يدعم تطبيع العاقات مع 
اإ�رائي��ل، وحت��ى الق��ول اإن "الق�ص��ية الفل�ص��طينية 
اأخ��رت العامل العرب��ي". ويف نوفمرب)ت�رين الثاين(، 
وبعد زيارة للرئي�ش الت�صادي اإدري�ش ديبي لإ�رائيل 
بع��د 45 عامًا من قطع العاقات الديبلوما�ص��ية بن 
الدولتن، �رت تكهنات باأن الب�ص��ري �صيكون الرئي�ش 

التايل الذي �صي�صافح نتانياهو.
واأو�ص��ح اأنه بعد انطاق التظاهرات �ص��د الب�صري قبل 
اأربعة اأ�ص��هر، بداأت حما�ش يف ا�صتدعاء نا�صطيها من 
ال�ص��ودان، والبح��ث ع��ن م��اذات وط��رق بديلة حول 
البحر الأحمر. لكن �صي�صعب على حما�ش العثور على 

الرياض تجدد دعمها للمجلس العسكري االنتقالي في السودان

هآرتس: لهذه األسباب حماس قلقة من سقوط البشير

إعالمي يقاضي ميركل بسبب 
انتقادها قصيدته ضد أردوغان

عن رد فعل حماس على إزاحة 

الرئيس السوداني عمر حسن أحمد 

البشير، قال محمد شهدا في صحيفة 

"هآرتس" اإلسرائيلية، إن حماس 

تميزت بصمتها المطبق على الثورة 

في السودان. وساد صمت بين 

الحلفاء التقليديين للخرطوم، تركيا 

وقطر، بينما نددت إيران باالنتفاضة 

الشعبية واصفًة إياها بـ"االنقالب".

السودان - وكاالت

تراأ���ش العاه��ل ال�ص��عودي املل��ك �ص��لمان ب��ن عبد 
العزيز اجلل�صة التي عقدها جمل�ش الوزراء يف ق�ر 

اليمامة مبدينة الريا�ش.
ح���ر العاه��ل ال�ص��عودي امللك �ص��لمان ب��ن عبد 
العزي��ز افتت��اح القم��ة العربي��ة ال��� 30 يف تون�ش، 
تون���ش ، 31 مار�ش 2019. احت��د قادة الجتماع 
يف تون�ش حل�ص��ور القم��ة ال�ص��نوية جلامعة الدول 
العربي��ة ي��وم الأح��د يف اإدانته��م ل�صيا�ص��ات اإدارة 
ترام��ب التي اعتربت غري عادل��ة. متحيز لإ�رائيل 
ولكنه منق�ص��م حول جمموعة من الق�صايا الأخرى 

، مبا يف ذلك اإعادة قبول �صوريا الع�صو املوؤ�ص�ش
وج��دد املجل���ش يف اجتماعه، "تاأيي��د اململكة ملا 
ارتاآه ال�صعب ال�ص��وداين حيال م�صتقبله، وما اتخذه 
املجل���ش الع�ص��كري النتقايل من اإجراءات ت�ص��ب 
يف م�ص��لحة ال�ص��عب ال�ص��وداين ال�ص��قيق، ودعمه��ا 

للخط��وات الت��ي اأعلنه��ا املجل���ش يف املحافظ��ة 
عل��ى الأرواح واملمتلكات"، بح�ص��ب وكالة الأنباء 

ال�صعودية "وا�ش".
واأعلن��ت اململك��ة العربية ال�ص��عودية، ال�ص��بت 13 
اأبريل/ ني�ص��ان اجلاري، تاأييدها خليارات ال�ص��عب 

ال�صوداين، وخطوات املجل�ش الع�صكري النتقايل.
وقال بيان بثته القنوات الإخبارية ال�ص��عودية، اإن 
اململك��ة "تابعت تط��ورات الأحداث الت��ي متر بها 
جمهورية ال�ص��ودان ال�ص��قيقة، والبيان الذي �ص��در 
عن رئي���ش املجل�ش الع�ص��كري النتقايل"، ح�ص��ب 

وكالة الأنباء ال�صعودية "وا�ش".
"دعمه��ا  تعل��ن  اململك��ة  اأن  البي��ان  واأ�ص��اف 
للخطوات التي اأعلنه��ا املجل�ش يف املحافظة على 
الأرواح واملمتل��كات، والوقوف اإىل جانب ال�ص��عب 

ال�صوداين".
واأ�ص��ار البي��ان اإىل تاأيي��د ال�ص��عودية "مل��ا ارت��اآه 
ال�ص��عب ال�ص��وداين ال�ص��قيق حيال م�ص��تقبله وتعلن 

دعمه��ا للخطوات الت��ي اأعلنها املجل�ش الع�ص��كري 
النتقايل والوقوف اإىل جانب ال�صعب ال�صوداين".

واأك��د البي��ان اأن "اململكة العربية ال�ص��عودية ومن 
ب��ن  الت��ي ترب��ط  التاريخي��ة  العاق��ات  منطل��ق 
البلدي��ن وال�ص��عبن ال�ص��قيقن؛ توؤك��د تاأييدها ملا 
ارتاآه ال�صعب ال�صوداين ال�صقيق حيال م�صتقبله، وما 
اتخ��ذه املجل�ش الع�ص��كري النتقايل م��ن اإجراءات 

ت�صب يف م�صلحة ال�صعب ال�صوداين ال�صقيق".
واأ�ص��اف البي��ان اأن اململكة "تاأم��ل اأن يحقق ذلك 
الأمن وال�صتقرار لل�ص��ودان ال�صقيق، وتدعو ال�صعب 
تغلي��ب  اإىل  فئات��ه وتوجهات��ه  بكاف��ة  ال�ص��وداين 
امل�ص��لحة الوطنية ومبا يحقق تطلعاتهم واآمالهم 

يف الرخاء والتنمية والزدهار".
واأ�ص��در العاه��ل ال�ص��عودي امللك �ص��لمان بن عبد 
العزيز، قرارا ب�ص��اأن ال�صعب ال�ص��وداين بعد الإعان 

عن تاأييد املجل�ش الع�صكري النتقايل اجلديد.
ونقل��ت وكال��ة الأنب��اء ال�ص��عودية "وا���ش"، ق��رار 

امللك �ص��لمان ب�ص��اأن توجيه حزمة من امل�صاعدات 
ت�ص��مل  ال�ص��وداين، والت��ي  ال�ص��عب  اإىل  الإن�ص��انية 

امل�صتقات البرتولية والقمح والأدوية.
وتلق��ى رئي���ش املجل���ش الع�ص��كري النتق��ايل يف 
ال�ص��ودان، الفري��ق اأول ركن عبد الفت��اح الربهان، 
اليوم الثنن، ات�ص��الت هاتفية من عدد من قادة 
الدول العربي��ة والأفريقية.وبح�ص��ب وكالة الأنباء 
ال�ص��ودانية "�ص��ونا"، �ص��ملت الت�ص��الت العاه��ل 
ال�ص��عودي امللك �ص��لمان ب��ن عبد العزي��ز، ورئي�ش 
دول��ة الإمارات العربي��ة املتحدة خليف��ة بن زايد، 
واأي�ص��ا اأمري دولة قطر متيم بن حم��د اآل ثاين، اإىل 
جان��ب رئي�ش الوزراء الإثيوب��ي ورئي�ش جمهورية 
جنوب ال�ص��ودان. واأفادت الوكالة، اأن الت�ص��الت 
اأعرب��وا فيه��ا ع��ن دعمه��م وم�ص��اندتهم للمجل���ش 
الع�ص��كري النتق��ايل للعب��ور بال�ص��ودان م��ن هذه 
املرحلة الدقيقة والتاريخية، واأبدوا حر�صهم على 

اأمن وا�صتقرار الباد.

الرياض - وكاالت

مصر تحسم الجدل حول تعرضها ألزمة اقتصادية حادة 

علق املركز الإعامي ملجل�ش الوزراء امل�ري، على 
م��ا تداولته بع���ش املواقع الإلكرتونية و�ص��فحات 
التوا�ص��ل الجتماعي، ب�ص��اأن تعر���ش م�ر لأزمة 

اقت�صادية حادة.
وذك��ر املرك��ز الإعام��ي للمجل���ش اأنه توا�ص��ل مع 
وزارة املالية، التي نف��ت تلك الأنباء متاما، موؤكدًة 
اأنه ل �صحة على الإطاق لتعر�ش م�ر لأية اأزمات 

اقت�صادية نتيجة ا�صرتاطات �صندوق النقد الدويل
و�ص��ددت الوزارة على حت�ص��ن الو�ص��ع القت�ص��ادي 
وجناح برنامج الإ�ص��اح امل�ري وذلك ب�ص��هادة 
العدي��د م��ن املوؤ�ص�ص��ات الدولي��ة، ه��ذا اإىل جان��ب 
التح�ص��ن امللحوظ بكاف��ة الت�ص��نيفات واملوؤ�رات 
القت�ص��ادية العاملي��ة مل���ر، مو�ص��حة اأن كل ما 
ي��رتدد يف ه��ذا ال�ص��اأن جم��رد �ص��ائعات ت�ص��تهدف 
زعزع��ة الثق��ة يف القت�ص��اد امل�ري بع��د تعافيه 

وا�صتقراره.

ويف نف�ش ال�ص��ياق، اأكدت الوزارة اأن م�ص��توى الدين 
اخلارجي مطمئن؛ حي��ث تتبنى الدولة خطة جديدة 
لإدارة الدين ت�ص��تهدف خف�ش معدلت الدين العام 
اإىل %80 م��ن الناجت املحلي بحل��ول عام 2022، 
خا�ص��ة بع��د ثق��ة املجتمع ال��دويل واإ�ص��ادة جميع 
املوؤ�ص�ص��ات املالي��ة العاملي��ة بربنام��ج الإ�ص��اح 

القت�صادي الذي طبقته م�ر بنجاح.
الإع��ام  و�ص��ائل  ال��وزارة  نا�ص��دت  النهاي��ة،  ويف 
املختلف��ة ب���رورة توخ��ي الدق��ة قب��ل ن���ر مثل 
ه��ذه ال�ص��ائعات، والت��ي قد ت��وؤدى اإىل بلبل��ة الراأي 
الع��ام واإثارة غ�ص��ب املواطن��ن، ويف حالة وجود 
اأي �ص��كاوى ميكن الإر�ص��ال على الربي��د الإلكرتوين 

اخلا�ش بالوزارة.
وكان البن��ك املركزي امل�ري اأعل��ن ارتفاع حجم 
ديون م�ر اخلارجية لت�ص��ل اإىل نحو 93.1 مليار 
دولر يف نهاي��ة �ص��بتمرب/اأيلول املا�ص��ي بزي��ادة 
بنحو 0.5 مليار دولر مبعدل %0.5 مقارنة ب�صهر 

يونيو/حزيران 2018.

وبالن�ص��بة لأعباء خدمة الدي��ن اخلارجي فقد بلغت 
نحو 2.2 مليار دولر خال الفرتة يوليو/ �ص��بتمرب 
2018/2019 )الأق�ص��اط امل�صدد نحو 1.4 مليار 
دولر والفوائ��د املدفوع��ة نحو 0.8 ملي��ار دولر(، 
مو�ص��حا اأن ن�صبة ر�صيد الدين اخلارجي اإىل الناجت 
املحل��ي الإجمايل بلغ��ت %35.4 وهي لزالت يف 

احلدود الآمنة وفقا للمعايري الدولية.
وبالن�ص��بة لإجم��ايل الدي��ن الع��ام املحلي اأو�ص��ح 
التقري��ر اأن��ه بلغ نح��و 3.887 تريلي��ون جنيه )ما 
ميث��ل %74 م��ن الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل( يف 
نهاي��ة �ص��بتمرب املا�ص��ي، من��ه %84.8 م�ص��تحق 
على احلكومة و%8.5 على الهيئات القت�ص��ادية، 

و %6.7 على بنك ال�صتثمار القومي.
واأو�ص��ح اأن �صايف ر�ص��يد الدين املحلي امل�صتحق 
عل��ى احلكوم��ة بل��غ نح��و 3.298 تريلي��ون جنيه 
بنهاي��ة �ص��بتمرب املا�ص��ي بزيادة قدره��ا 176.7 
مليار جنيه خال الفرتة يوليو /�ص��بتمرب من العام 

املايل 2018/2019.
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