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البلدية دعت المواطنين إلى التعاون معها لرشيد استهالك المياه

جنين.. صيف حار وشح في المياه
أبو غالي: ماضون في خططنا إلزالة التعديات

جنين الحياة االقتصادية- عاطف أبو الرب- حذر رئيس بلدية 
جنيــن الدكتور محمد أبو غالي من خطورة الوضع المائي في 
جنيــن، خــالل المرحلة المقبلة، وذلك بســبب نقص الكميات 
الواردة للبلدية من مختلف المصادر، ودعا المواطنين لترشيد 
االســتهالك حتى تتمكن البلدية من إيصــال المياه ألكبر عدد 
ممكن من المواطنين، مع مراعاة أن بعض المناطق المرتفعة 

لن تصلها المياه، في المرحلة الحالية.
وأشــار أبــو غالي في حديث مــع الحياة الجديدة إلى أن ســبب 
النقص الحالي تخفيض شــركة ميكروت اإلسرائيلية كميات 
الميــاه لمدينــة جنين، فيما تســعى البلدية مع ســلطة المياه 
الفلســطينية إليجاد حل مع المورد اإلســرائيلي للمياه، ولكن 
بســبب الوضــع األمنــي الحالي، ووقــف التواصل مــع الجانب 
اإلســرائيلي فإن األمر يحتاج مزيد مــن الوقت. وأكد أبو غالي 
أن األمــر ال يتوقــف على تفيض الكميات الــواردة من الجانب 
اإلســرائيلي، فقد تراجعــت إنتاجية مختلف المصــادر الذاتية 

بسبب الصيف، وزيادة االستهالك اليومي للمياه.
ودعا أبو غالــي المواطنين للتعاون مع البلدية، تخفيف معدل 
االســتهالك بما يمكن البلدية من إدارة الكميات المتوفرة من 
الميــاه لتصل غالبية الســكان، واعتبر تعــاون المواطنين من 

أسباب نجاح البلدية في إدارة هذه األزمة.
وفيمــا يتعلق باإلجــراءات التي اتخذتها البلديــة في موضوع 
تنظيم الشــوارع وإزالة االعتــداءات أكد أبو غالــي أن البلدية 
ماضية في موضوع إزالة التعديات في شــارع الناصرة، وذلك 
ضمن رؤية وضعتها البلديــة لتنظيم المدينة، وتركز جهدها 
على شــارع الناصــرة لعدة اعتبــارات، أهمها االنتهاء بشــكل 
جــذري من موضوع الكهربــاء، بربط المدينــة بخط ثالث مع 
محطة تحويل الكهرباء فــي منطقة الجلمة، وذلك بما يكفل 
عدم قطع التيار عن أحياء في المدينة في مراحل قادمة. وشدد 
على أن الوضع القائم، وما شــهدته األراضي الفلسطيني في 
األســابيع الماضية استدعى أن توقف البلدية تنفيذ المشروع، 
وذلك ال يعني بأية حال إلغاء المشــروع. ونوه أبو غالي إلى أن 
البلدية ستعاود نشاطها في شارع الناصرة بأقرب فرصة، في 
وقت هناك من تعاون واســتجاب مع مساعي البلدية، فيما لجأ 
البعض اآلخــر للقانون، واعترض لدى المحاكم على إجراءات 

البلدية. وأكد أن
البلدية تقبل بالقضاء، وتســعى لتطبيق القانون، ولن تسمح 
باســتمرار انتهاك البعض لحق المواطنيــن. ووعد بأن يكون 
شــارع الناصر نموذجي، وأنه ســيكون نموذج جميل للشوارع 

ومداخل المدينة. ووعد بأن تعمل البلدية خالل الفترة القادمة 
وبروح الفريق لوضع حد للتعديات التي تتم من قبل البعض. 
ونفى رئيس البلدية أن يكون سبب توقف العمل في المرحلة 
الحالية لوجود عراقيل مــن قبل البعض، وأن البلدية رضخت 
لضغوط من قبل البعض، واعتبر أن من يثير هذه اإلشــاعات 

إنما يستهدف النيل من البلدية، ويحاول التحريض عليها.
وتطرق أبو غالي في حديثه لموضوع البسطات، واعتبر أن ما 
قامت به البلدية لصالح أصحاب البســطات يعتبر نموذجاً، وأن 
البعض ال يروق لها النظام، ويسعى لتخريب مساعي البلدية. 
وحول عودة بعض البسطات وتعديات المواطنين على الشوارع 
واألرصفة أكد رئيس البلدية أن مهمة الحفاظ على الشــوارع 
مسؤولية الشرطة، ومسؤولية الحفاظ على الرصيف مسؤولية 
البلدية، وأشــار إلى أن البلدية على تواصل دائم مع الشــرطة 
للحفاظ على النظام العام في الســوق. أما بخصوص مخالفة 
بعض أصحاب البســطات لشــروط الحصول على كشــك في 
مجمع األمل الشــعبي، فأشــار أبو غالي إلى أن البلدية عممت 
أســماءهم على الشــرطة، وتتابــع الموضوع قانونيــاً، التخاذ 
المقتضى القانوني بحقهم.وتطرق رئيس البلدية في حديث 
لموضــوع النفايات، والمخلفــات، واعتبر موضوع النفايات من 

الملفات الشــائكة، الذي يعاني من تدني مســتوى التحصيل، 
ما يلحق خســائر كبيرة في البلديــة، وعجز البلدية عن الوفاء 
بالتزاماتها، وأشــار إلى أن ديون مجلس خدمات النفايات على 
بلدية جنين تجاوزت 3 مليون شيقل، لعدة أسباب أهمها أن ما 
تحصله البلدية من رســوم النفايــات ال يغطي قيمة الفاتورة 
التــي تدفعها البلدية لصالح مجلس الخدمات. وأكد أن البلدية 
أجرت دراســة لتعديل الرســوم على بعض الحرف والمنشآت 
في المدينة بما يساهم بخص العجز بين العائد والمصروفات 
على مرفق النفايات.وعن مستوى النظافة أشار أبو غالي إلى 
أن مجلس الخدمات يعاني بشــكل كبير مــن تقادم المعدات، 
وأن سيارات ترحيل النفايات قديمة ولم تعد قادرة على العمل 
بكفاءة، ما دفع المجلس التخاذ قرار بشراء عدة سيارات على 
أمل التخفيــف من أزمة النفايات. وأكد رئيس البلدية ضرورة 
تعديل الرســوم التي تجبيها البلدية مــن المواطنين والمحال 
التجارية لتحســين جودة خدمة النفايات.وتمنى أبو غالي على 
المواطنين التعاون مع مساعي البلدية الهادفة لتطوير الخدمات 
في المدينة، وعدم االنجرار وراء من يحاولون عرقلة مساعي 
البلدية ألغراض شخصية. ووعد ببذل كل جهد لتوفير أفضل 

خدمة للمواطنين.

صناعة الخليل بال بيت
الخليــل - وفــا- بينما بــات لمعظــم المحافظات 
الكبيرة في الضفة الغربية (نابلس، جنين، بيت 
لحم، اريحا) مدنها الصناعية او تكاد، تتعثر جهود 
إنشــائها في محافظة الخليل، كبرى المحافظات 
الفلســطينية على اإلطالق، مســاحة وســكانا، 
وتســتأثر بحوالي نصف الصناعة الفلسطينية، 
فيما يعزوه اقتصاديو المحافظة الى غياب جدية 

الجهات المختصة، وضعف اطر القطاع الخاص.
فــي الخليــل، %45 مــن القاعــدة الصناعية في 
فلســطين، وإضافة إلى تعددها وتنوعها، فانها 
تظهــر إمكانــات واعــدة وفرصهــا في التوســع 
والتطور عالية، لتوفر المقومات االساسية: راس 
المــال، وتراكــم الخبرات، وتناقلهــا عبر االجيال 
وتطويرها باســتخدام أحدث األساليب والتقنيات 
الصناعية، بحيث باتت أسماء بعض العائالت في 
الخليل ترتبط بشكل كبير بنشاط صناعي معين.

لكنهــا، فــي المقابــل، تواجــه تحديــات جمــة، 
وبعضها بــات مهددا باالنقراض جــراء اإلهمال 
وغيــاب االجراءات والسياســات المحفزة، أبرزها 
غياب منطقة صناعيــة تحتضن هذا الحجم من 
االســتثمارات الصناعية، وتشجع على استقطاب 
المزيد منها، حســبما قال رئيــس غرفة صناعة 

وتجارة الخليل، محمد غازي الحرباوي.
وقــال: الخليل تفتقر الى وجود منطقة صناعية 

بالمعنى الحقيقي. هناك منطقة صناعية بدائية 
اسست منذ السبعينيات، يتركز بها قطاع الحجر 
والرخــام، وهي غير مؤهلة ويطلق عليها جزافا 
اســم منطقة صناعيــة، في حين تنتشــر باقي 
الصناعات بين االحياء الســكنية، األمر الذي ادي 
الى تفاقم المشكلة وضاعف الضغط على البنية 

التحتية للمحافظة.
وأضاف: مدخالت العملية االنتاجية في فلسطين 
مرتفعة بشكل عام، وخاصة المدخالت المتعلقة 
باألرض، والطاقة، والماء، حيث االسعار مرتفعة 
بســبب االحتالل وإجراءاته، فهنــاك 62% - 64% 
من االراضي الفلسطينية مصنفة (ج)، وبالتالي 
هنالــك تقييــد لعملية االســتثمار، مــا ادى الى 
تركــز الصناعــة فــي المنطقــة المصنفــة (أ)، 
والنتيجــة ارتفــاع كبير في أســعار األراضي في 
هذه المناطــق، ناهيك عن اآلثار المترتبة لذلك 
علــى البنية التحتيــة من مياه وكهرباء وشــبكة 

مواصالت وغيرها.
ورأى ان «التداخــل الكبير بين القطاع الصناعي 
والتجمعات السكنية، وتركزها في منطقة واحدة، 
شكل ضغطا هائال على البنية التحتية، ما جعلها 
عاجزة عــن تلبيــة احتياجات القطــاع الصناعي 
والسكاني معا، وخلق حالة من المنافسة الشديدة 
بينهما، بدأت تتنامى بشكل كبير لتصل الى حالة 

خالف مستمر ومطرد.
فيمــا حــذر المستشــار االقتصــادي لمحافظــة 
الخليل، نضال الجعبري، من ان الظروف الصعبة 
التــي يعمــل فــي ظلهــا القطــاع الصناعي في 
محافظة الخليل تشكل تهديدا حقيقيا الستمراره 

وامكانيات توسعه.
وفي التفاصيل، قــال الجعبري ان أبرز العوائق، 
محدودية إمكانيات التوســعة، ســواء للمنشــآت 
القائمــة او الجديــدة، بســبب ضيــق مســاحات 
األراضي المتوفرة داخل حدود البلدية، والمنافسة 
الشــديدة علــى هــذه المســاحات بيــن اصحاب 
الصناعات من جهة وبين السكان من جهة أخرى، 
خاصة في ظل النمو السكاني الكبير الذي تشهده 
المحافظة، االمر الذي يضاعف التكلفة للتوســع 
او لإلنشــاءات الجديدة، «فباتت أســعار األراضي 
خياليــه لحــد كبير، وتشــكل عبئــا حقيقيا على 

المواطن العادي وعلى المستثمر الصناعي».
وثاني هــذه المعيقات، الضغــط الهائل والكبير 
علــى البنية التحتية، والتي باتت مشــتركة بين 
القطــاع الصناعــي واالهالــي، وهي باألســاس 
ضعيفــة ال تكاد تكفي ســد احتياجــات األهالي 
وحدهم، وثالثا اآلثار البيئية الناتجة عن التداخل 
الكبير بين هذه الصناعات والتجمعات السكنية، 
وما يلحقــه من أضرار بالمواطنيــن من الناحية 

الصحيــة والبيئية، ما أثار العديد من المشــاكل 
والقضايــا بيــن الجانبين، مشــكال بذلك ضغطا 
اضافيا على هذه الصناعات، وجعلها في مواجهة 

مباشرة مع الناس.
لكــن الحرباوي والجعبري يتفقــان على انه «ما 
يــزال باإلمكان التغلب على هذه العقبات، ووقف 
تأخر تطور وتوسع القطاع الصناعي في الخليل 
بالمستوى المطلوب والممكن، لو توفرت هنالك 
الجديــة الكافيــة لدى الجهــات المعنية إلنشــاء 

منطقة صناعية حقيقية في المحافظة».
وقال الحرباوي ان الغرفة التجارية، ومؤسســات 
الخليل كافة، عملــت وتعمل على اقامة منطقة 
صناعيــة، «اال اننا لم نلمــس جدية لدى الجهات 

المختصة نحو اقامة مثل هذه المنطقة».
واشار الى عدة محاوالت إلنشاء منطقة صناعية، 
كافية ومؤهلة، فشلت جميعها حتى اآلن، «بسبب 
غياب االدارة والجدية»، ومن هذه المحاوالت انشاء 
مدينة صناعية في منطقة وداي السمن المصنفة 
(ج)، اذ رفض االسرائيليون تحويلها الى منطقة 
(أ)، واكتفوا بإعطاء صالحيات وتســهيالت ادارية 
فقط، باإلضافة الى صعوبة التملك نظرا الى ان 
المنطقة المخصصة لإلنشاءات تتوزع ملكياتها 
على ما يقارب 150 شخصا، ما ادى لخلق مشاكل 

كبيرة في التمليك.

وامــا المحاولــة الثانيــة، فكانت مشــروع اقامة 
منطقــة صناعيــة فــي ترقوميــا، بتمويــل من 
الحكومــة التركيــة، «لكــن اإلعــالن المبكر عن 
المشــروع قبل انهاء اجراءات استمالك االراضي 
مــن قبل الحكومة ادى الى رفع اســعار االراضي 
بشكل كبير جدا في هذه المنطقة، واعاق تحقيق 

المشروع»، قال الحرباوي
واضاف: آخر هذه المحاوالت، مساع إلقامة منطقة 
صناعية على ما يقارب 1000 دونم في ترقوميا، 
وعــد اإلســرائيليون بإعطــاء كافة التســهيالت 
إلنشــائها، اال انــه ال تتوفر حتــى االن معلومات 

تفصيلية حول هذا المشروع.
وتساءل الجعبري عن أسباب فشل إنشاء منطقة 
صناعيــة في الخليل، رغم مضي عشــرين عاما 
علــى الهيئــة العامة للمــدن الصناعيــة، مطالبا 
بتقييم تجارب إقامة مدن صناعية في محافظات 

اخرى الضفة الغربية خالل االعوام السابقة.. 
وأضاف: المؤسســات التي تمثل القطاع الخاص 
فشلت على مدى الســنوات السابقة في تحقيق 
مفهــوم العمل الجماعــي. غياب التنســيق بين 
كبرى المؤسسات الممثلة لرجال االعمال واصحاب 
الصناعــات في الخليل، ســواء الغــرف التجارية 
الثالث او ملتقيات رجال االعمال، ســاهم بشكل 

كبير في عدم إيجاد حلول حتى اآلن.

فوز طالبة من «القدس المفتوحة» بالمرتبة الثانية في مسابقة محاكاة التداول
األســتاذ  أشــاد  االقتصاديــة-  الحيــاة  اهللا-  رام 
الدكتــور يونــس عمــرو رئيــس جامعــة القدس 
المفتوحــة بالجهــود التــي بذلتهــا كليــة العلوم 
اإلداريــة واالقتصاديــة وإدارة فــرع الخليل ضمن 
الدورة العاشــرة من محاكاة التداول التي تنظمها 
سنويا بورصة فلسطين (سوق فلسطين لألوراق 
المالية)، مهنئا بفوز الطالبة جنة عبد الفتاح فحجان 
من قســم المحاســبة في كليــة العلــوم اإلدارية 
واالقتصادية في فرع الخليل بالمرتبة الثانية على 
مستوى الجامعات الفلسطينية في الضفة وقطاع 
غزة. وقد شارك في المسابقة من الجامعة حوالي 
60 طالبا وطالبة من فروع الخليل ورام اهللا والبيرة 
ونابلس بإشراف عام من الدكتور مجدي الكببجي 
والدكتور مروان أبو هالل، علما أن مجموعة الطلبة 
المشاركين في المسابقة بلغ حوالي 280 مشاركا 
من 12 جامعة فلسطينية. وجاء فوز الطالبة جنة 
فحجان بفارق بسيط عن المرتبة األولى التي فاز 
بها أحد طلبة الجامعة اإلســالمية في غزة. وكانت 
بورصــة فلســطين قــد أطلقــت تــداوالت الدورة 
العاشــرة من مســابقة محاكاة التــداول في الثلث 
األخير من آذار الماضي، علما أن هذه المسابقة قد 
عقدت في هذا العام برعاية حصرية من الشركة 

العربية الفلسطينية لالستثمار (ايبك). 
وقــد هدفــت هــذه المســابقة إلــى توفيــر بيئة 
افتراضية لتداول األسهم المدرجة بالسوق تحاكي 
بيئة التداول الحقيقية، وتوفر للطلبة المشاركين 
تدريباً عملياً يتيح لهم ربط الجوانب النظرية في 
دراستهم الجامعية بالجوانب التطبيقية والعملية 
والتي تصاحب عملية االستثمار في أسهم الشركات 

المدرجة في البورصة.
وأبدى األستاذ الدكتور سمير النجدي نائب الرئيس 
للشؤون األكاديمية ارتياحه للفوز المتكرر لطلبة 
كليــة العلــوم اإلداريــة واالقتصاديــة فــي هذه 
المسابقة، كما أشار األستاذ عبد القادر الدراويش 
مدير فرع الجامعة في الخليل إلى أن فوز الجامعة 
في الكثير من المسابقات المحلية والعالمية يعبر 

عن مستوى جودة خريجي هذه الجامعة العريقة، 
وأكد الدكتور يوســف أبو فــارة عميد كلية العلوم 
اإلداريــة واالقتصاديــة أن فوز طلبــة الكلية في 
مثــل هذه المســابقات يثبت جــدارة وكفاءة كادر 
هــذه الكليــة ويبرز قدرة طلبتهــا وخريجيها على 
المنافســة واالنخراط بفاعلية وكفاءة ونجاح في 

أسواق العمل.
وفي حفــل االختتام، أعرب األســتاذ محمد خريم 
مديــر العالقات العامة والتوعية االســتثمارية في 
بورصــة فلســطين عن أمله بأن تكون مشــاركة 
الطلبة قد حققت أهدافهم وزادت من وعيهم في 
مجال االســتثمار باألوراق المالية، مشــيراً إلى أن 
بورصة فلسطين تولي هذا الجانب أهمية قصوى 
لمــا له من آثار إيجابيــة في النهوض بواقع قطاع 
األوراق الماليــة الفلســطيني جنبــاً إلــى جنب مع 

جامعاتنا الفلسطينية.

وأشــارت فداء مصلح مديرة عالقات المستثمرين 
واالتصــاالت المؤسســية فــي الشــركة العربيــة 
الفلســطينية لالســتثمار إلى أهميــة دعم قطاع 
التعليم وتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم بالمهارات 

الالزمة لحياتهم العملية مستقبالً. 
وقــد قــام بتمثيــل الجامعة فــي حفــل االختتام 
الدكتــور يوســف أبــو فــارة عميــد كليــة العلوم 
اإلداريــة واالقتصادية والدكتــور مجدي الكببجي 
عضو هيئة التدريس في قســم المحاســبة/ فرع 
الخليــل، والدكتــور مروان أبو هــالل عضو هيئة 
التدريــس فــي قســم المحاســبة/ فــرع رام اهللا 
والبيرة، وشــارك في حفل االختتــام ممثلون عن 
الجامعات الفلســطينية في الضفــة، وقطاع غزة 
(عبــر تقنيــة الفيديوكونفرنــس)، وممثلون عن 
بورصة فلسطين، والشركة العربية الفلسطينية 

لالستثمار.

الذهب مستقر قرب أعلى مستوى 
في 7 أسابيع مع تراجع الدوالر

بنجالورو -رويترز - استقرت أسعار الذهب قرب 
أعلى مستوى في سبعة أسابيع امس بعد أن 
ســجل أكبر مكسب شــهري في خمسة أشهر 
في تموز مدعوما بتراجــع الدوالر والضبابية 

السياسية.
واســتقر الذهــب عنــد نحــو 1268.90 دوالر 
بتوقيــت   0628 الســاعة  بحلــول  لألوقيــة 
غرينتــش. وارتفع المعدن األصفــر 2.2 في 
المئة الشــهر الماضي في أكبر زيادة شهرية 
منذ فبراير شــباط.وزاد المعــدن في العقود 
األمريكية اآلجلة 0.1 في المئة إلى 1268.20 

دوالر لألوقية.
وارتفــع الدوالر ولكنه ال يزال يحوم حول أقل 
مستوى في عامين ونصف العام مقابل اليورو 
اليــوم الثالثاء فيما تظل حالــة من الضبابية 
تغلف النظرة المســتقبلية للعملة األمريكية 
بســبب توترات سياسية في الواليات المتحدة 
وشــكوك بشأن ما إذا كان مجلس االحتياطي 

االتحادي (البنك المركزي األمريكي) ســيرفع 
أســعار الفائدة مرة أخــرى العام الجاري.ومن 
بين المعادن النفيســة األخــرى نزلت الفضة 
0.2 في المئة إلــى 16.75 دوالر لألوقية بعد 
أن ســجلت أعلى مستوى فيما يزيد عن شهر 
في الجلســة السابقة وارتفعت 1.3 في المئة 

في يوليو تموز.
وصعد البالديــوم 0.1 في المئة إلى 884.23 
دوالر لألوقيــة بعد أن ســجل أعلى مســتوى 
في نحو ســبعة أســابيع في الجلسة السابقة 
عنــد 897.05 دوالر لألوقيــة. وزاد المعــدن 
نحو خمسة في المئة في يوليو تموز.وارتفع 
البالتين 0.3 في المئة إلى 938 دوالرا لألوقية 
بعد أن ارتفع إلى 943.70 دوالر في الجلســة 
الســابقة وهو أعلى مســتوى منــذ 14 يونيو 
حزيران. وارتفع البالتين نحو خمسة في المئة 
في يوليو تموز مســجال أول مكاســب شهرية 

منذ فبراير شباط.

البورصة السعودية ترتفع بعد هبوط 
لست جلسات متتالية وقطر تتراجع

دبي -رويترز - ارتفعت البورصة الســعودية 
امس  لتتوقف موجة هبوط اســتمرت لســت 
جلســات متتالية بينما تراجعت بورصة قطر 
متأثرة بهبوط سهم الخليج الدولية للخدمات 
التــي تــورد منصات الحفــر النفطــي بعدما 
حققت الشــركة بصعوبة نقطة التعادل في 
الربع الثانــي من العام.وهوى ســهم الخليج 
الدولية للخدمات ثمانية بالمئة بعدما سجلت 
الشــركة صافي ربح بلغ 700 ألف ريال وفقا 
لحسابات رويترز، وهو أقل كثيرا من تقديرات 

كيو.إن.بــي للخدمات الماليــة البالغة 47.51 
مليون ريال.وأشــارت الشــركة فــي بيان إلى 
«التراجع الكبير الذي شهدته إيرادات قطاعات 
الحفر والتموين والتأمين».وانخفض مؤشــر 
بورصــة قطر واحــدا بالمئة متكبدا خســائر 
لخمس جلسات متتالية.وزاد المؤشر الرئيسي 
للسوق السعودية 0.2 بالمئة بعد خسائر لست 
جلسات متتالية مع صعود سهم شركة التعدين 
العربية الســعودية (معادن)، شركة التعدين 

الوحيدة المدرجة في المنطقة، 1.2 بالمئة.

المركزي التركي يرفع توقعات التضخم مع ارتفاع أسعار الغذاء
أنقرة -رويترز - رفع البنك المركزي التركي امس توقعاته للتضخم في 2017 للمرة الثالثة 
هذا العام لتصل إلى 8.7 بالمئة في الوقت الذي يســعى فيه لمعالجة الزيادة في ضغوط 
أســعار المستهلكين المدفوعة باالرتفاع المستمر في تكاليف الغذاء.وقال مراد جيتينكايا 
محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحفي إن البنك المركزي سيستخدم كل أداة في جعبته 
لكبح زيادات األســعار، بيد أنه أقر بأن التحســن في صورة التضخم األساسي محدود حتى 
اآلن.ويواجه جيتينكايا مهمة حساسة تتمثل في السعى للتوفيق بين المعركة ضد التضخم، 
الذي بلغ أعلى مســتوى في ثماني ســنوات ونصف السنة عند 11.87 في المئة في أبريل 

نيسان، وبين مطالب الرئيس رجب طيب إردوغان بخفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو.

احتياطي مصر من النقد األجنبي يقفز إلى 36.04 مليار دوالر 
القاهــرة -رويترز - قــال البنك المركــزي المصري امس إن 
احتياطــي البالد من النقــد األجنبي ارتفع إلى 36.036 مليار 

دوالر في نهاية تموز من 31.305 مليار في حزيران.
وتعني أحدث أرقام أن االحتياطي زاد بنحو 4.731 مليار دوالر 
في تموز فقط.وتلقت مصر في يوليو تموز دفعة ثانية قيمتها 
1.25 مليــار دوالر من قرض تبلغ قيمته اإلجمالية 12 مليار 

دوالر من صندوق النقد الدولي.


